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Talkininkai nebesusitaiko

Chinijoje žuvo 28,000 žmonių

Pranašauja greitą streiku 
užsibaigim?.

8. —NEW YORK, rugp.
Darbo sekretoriaus pagelbinin- 
kas Henning Kalbėdamas aud- 
menų pirklių asociacijos suva
žiavime pranašavo, kad gele
žinkeliečių ir angliakasių strei 
kai bus sutaikinti už savaitės 
laiki ir kad už ateinančių IK) 
dienu šalv viešpatausiąs did-

Tuogi tarpu butų paskirta ben
dra patariamoji komisija, ku
ri viską ištirtų ir duotų pata
rimus apie busiančius kontrak
tus, tuo išvengiant streikų ang
lių laukuose.

Prašo atidaryti kasyklas
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Francija reikalauja kontro 
lės Vokietijos finansų.
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žiaurias gerbūvis. .
“Šiandie daugiau kaip 1 

000 žmonių streikuoja”, sakė 
Henning. “Industrija yra supa- 
raližuota delei klaidų ir nesu
sipratimų. Aš pranašauju, 
kad ateis laikas, kada streikų 
visai bus išvengta.

“Geležinkeliečių streikas rei
škia nemažiau kaip $5,000,000 
nuostolių j dieną strėikieriams 
ir jų šeiminous ir bilionus nuo 
stolių šalies industrijai.”

»
GHlCAGiO. — Chicagos biz

nieriai ir fabrikantai, kuriuos 
atstovauja Chicagos prekybos 
kamera ir Illinois fabrikantų 
asociacija, nutarė kreiptis prie 
gubernatoriaus Small ir reika
lauti, kad jis atidarytų pavir
šiu (strip) anglių kasyklas ir 
prie jų visų pastatytų karei
vius. Gubernatorius nieko ne
sako apie tokį reikalėvimą, 
iki nebus pasitaręs su biznie
riais.

LONDONAS, rugp. 8. 
Talkininkų vyriausios tarybos 
konferencijoje Francija pada
vė sąlygas, kuriomis ji sutiktų, 
kad Vokietijai butų suteiktas 
moratoriumas iki pabaigai šių 
metų. Tas sąlygas prirengė 
premjeras Poincare ir Finansų 
ministeris De Lasterie.

Tomis sąlygomis, kurias da
bar svarsto talkininku finansi
nė komisija, uždedama kontro
lė ant visų Vokietijos finansų. 
Sprendžiama, kad tomis sąly
gomis reikalaujama paimti tai 
kininkų kontrolei! ir naudoji
mui Vokietijos muitus, kasyk
las, geležinkelius ir miškus, 
kontroliuoti reichsbanką, pini
gų leidimą, eksportą ir impor
tą. Visą tai kontroliuotų Ber- į 
line pastatytas internacionali
nis kontrolės komitetas. Be 
to Vokietijos industrijos turė
tų atiduoti talkininkams 26 ir 
daugiau nuošimčius savo kapi
talo; taipjau butų pasilaikyta 
teise užimti ir naudoti Buhr 
anglių laukus.

Poincare sako, kad tai dar 
ne paskutinis jo žodis, o tik 
kelios iš daugelio priemonių, 
kurios turės būti apsvarstytos.

Šerno laidotuvės 
šiandie

ku-

bus 
prie

šiandie, apie 1 valandą po pie
tų, iš ponios P. Petraitienės 
namų, 3237 Aliburn avė., bus 
išlydėtas į Tautiškas kapines 
Juozo Adomaičio (šerno) 
nas.

Išlydint veliobies lavoną 
pasakyta viena prakalba
namų. Be to ‘kelios prakalbos 
bus pasakytos ’ ant kapinių.

Užtat dar kartą primename 
visiems, kjjrie tik gali, daly
vauti laidotuvėse ir atiduoti 
paskutinę pagarbą dydžiam 
Amerikos lietuvių švietėjui — 
kultūrintoj ui.

Prezidentas šaukia kon

C V‘‘ 7

Saudo streikuojančius siu 
vėjus gatvėse.

8 ftreikieriai pašauti New- 
Yorke išeinant iš salės.

n

grės?.
Laukia daugiau kasyklų 

savininky.
Clevelando konferencija 

kuriuojanti naujų delegatų.
Tikisi susitx.ikir.ti.

lu-

CLEVELAND, ()., rugp. 8. 
—• čia laikomoji angliakasių 
ir nepriklausomųjų kasyklų 
savininkų konferencija apie 
užbaigimą angliakasių streiko, 
tapo laikinai pertraukta iki 
rytdienos, kad davus progos 
atvykti naujiems kasyklų sa
vininkams iš Illinois ir Indiana 
ir kitų valstijų, kadangi pro
jektuojamoji sutartis turės na
cionalinio pobūdžio. Angliaka
sius užtikrinta, kad daugelis 
Illinois ir Indiana kasyklų sa
vininkų atsimos nuo savo 
asociacijų ir atvyks į šią kon
ferenciją (Illinois kasyklų sa
vininkai nutarė toje konferen
cijoje nedalyvauti. Dabar laiko 
susirinkimą Indianos savinin
kai, bet ir jie veikiausia daly
vauti atsisakys).

Angliakasių prezidentas Lc- 
wis mano, kad šioj konferen
cijoj bus susitaikinta su kasyk
lų savininkais. Šiandie nebuvo 
laikoma bendros konferenci
jos, bet ryto bus pradėtas 
svarstyti susitaikimo pienas.

Susitaikimo pienas nėra skel 
biamas, kad ankstyvas paskel
bimas nepakenktų susitaiki
ni u i, bet spėjama, kad siūlo
ma (ir reikalaujama) mokėti 
angliakasiams senąją algą iki 
ateinančio balandžio 1 dienos, 
paliekant tas pačias darbo są
lygas, “check oiff’” sistemą ir 
visus kitus susitarimus, žod
žiu butų atnaujintas kontrak
tas dar vieniems metams.

WASHINGTON, rugp. 8.
Numatydamas, kad streikuo- 
jantįs geležinkeliečiai atmes jo 
“taikos” pasiūlymą ir kad pa
tįs geležinkeliai nelabai prie
lankiai į tą pasiūlymą žiuri, 
piezidentas Hardingas įsakė 
kongresui . laikyti pilmj susi- 

rinkimą sekamą utarninką ir 
būti prisirengusiam pravesti 
tokius įstatymus, kokie bus, 
administaricijos žvilgsniu, rei
kalingi patikti dabartinę in
dustrinę padėtį, sąryšyj su ge
ležinkeliečių ir angliakasių 
streikais. Kokiuos įstatymus 
valdžia projektuoja paduoti 
•kongresui neskelbiama.

Talkininkai nesusitaiko dėl 
Vokietijos kontribucijos.

LONDONAS, rugp. 8.
Užsibaigus pirmam talkininkų 
ekspertų posėdžiui, kuriame 
buvo svarstoma premiero Po- 
incarc pasiūlymai dėl Vokieti
jos kontribucijos mokėjimo, 
talkininkų konferencijoje vieš
patauja nusiminimas.

Susirinkime pasirodė tokis 
didelis nuomonių skirtumas 
apie Francijos pasiūlymus, kad 
susitaikintas išrodo negalimu. 
Veikiausia ekspertai visus tuos 
pasiūlymus perduos savo vald
žioms, taip kad visas dalykas 
užsitęs ir įvyks pilnas nesusi- 
taikimas.

Francija, sprendžiama, rei
kalauja aštriausios kontrolės 
ant Vokietijos finansų, bet 
tam priešinasi Anglija ir Ita
lija, kurios nurodo, 
reikalavimai gręsia 
taikai.

Francija grūmoja, 
susitaikimo, veikti
somai nuo kitų talkininkų ir 
viena pati smaugti Vokietiją 
kiek jai patiks.

kad tokie 
Europos

jei nebus

Ghinijos viešnioj žuvo 
28,000 žmonių.

NEW YORK, rugp. 8. — As
tuoni streikuojantįs moterų 
rūbų siuvėjai liko pašauti prie 
savo salės durų nežinomų 
puolikų. Tie puolikai atvažia
vo dideliu automobiliu prie 
salės kada streikieriai ėjo iš 
jos po susirinkimo ir be jokio 
persergėjimo pradėjo šaudyti 

į minią, i Mažiausia 25 šūviai 
tapo paleisti į streikierius ir 8 
streikieriai sukrito, o automo-
go. Policija nežinanti kas pa- 

28,000 darė, tą puolimą.
pasak vėliausių žinių, Į Moterų rūbų siuvėjų strei

kas tęsiasi jau virš dviejų sa
vaičių ir streikieriai veik kas- 
die laiko
Puolimas ištiko 
ve n sales, 
lės stovėjo apie 
streikierių.

Policija neva jieškanti puoli- 
kų.

Naujausias žinios sako, tiek 
.... lavonų jau atkasta.

U -------------- ------------

HOiNRONO, rugp. S. 
Ssato>w uoste siautusiame 1 
fune žuvo mažiausia 
žmonės
kurias paskelbė S\vatow pre
kybos kamera. Kamera sako, 
kad griuvėsiuose rasta 28,000 
lavonų. Jiems nespėjama dir
bti karstų iš griuvėsių lentų ir 
daugelį laidojama maišuose ar
ba tiesiai užkasama į žemę po 
tais griuvėsiais, iš kurių jie 
buvo atkasti.

Miestui be to gręsia truku
mas maisto, nors šelpimo 
draugijos veikia ir skubiai ga
bena maistą iš kitų miestų. 
Veik visas miestas yra griuvė
siuose, nes ko nesugriovė vie
sulą, pribaigė užpludusi miestą 
didelė jurų vilnis.

Daugelio žuvusiųjų lavonai 
tapo nuplauti jurų ir juos" lai
vai pasitinka net už 15 
nuo sunaikintojo uosto, 
gelis tų lavonų niekad 
atgauti.

Dau- 
nebus

Svetimšalių kapitalai 
Rusijoje.

savo

Tuo

susirinkimus. 
prie Bectho- 
laiku prie sa- 

.309 ar 400

Dar daugiau milicijos.
JOLIET, III., rugp. 8. — Į 

Jolictą veikiausia bus pasiųs
ta dar penkios rotos (kompani
jos) milicijos, nors dvi kuopos 
ir kulkasvaidininkai jau 
atvykę. Apie dirbtuves ir 
visų svarbesnių kryžkelių 
pastatyti k uU k as v a i dž i a i,
milicininkai patruliuoja gatves 
ir vaiko žmones, šaudydami, 
kada pamato jiems nepatinka
mą žmogų, ar nesiskubinantį 
pildyti jų įsakymus skubiai 
nešdintis.

Pasirodo, 
Frank Lavero 
kelio mušeika

yra 
ant 

tapo 
o

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šjain:

šiandie — giedra ir vėsu.
Saule teka 5:51 v., leidžiasi 

8:01 v. Mėnuo teka 8:54 v v.

WASHJNGTON, 7. — Spe
cialiais grand jury apkaltino 
šiandie buvusį karo departa
mento pardavimo direktorių 
E. C. Morse, E. M. Davis Che
mical Co. viršininkus Davis ir 
A. W. Phillips. . Kaltinama, 
kad jie prigavo valdžią ant 
$1,000,000 parduodant valdžios 
dirbtuvę ties Nashville, Tenn.

E. MASKVA. — “Izvestija” 
rašo: Kaip Genujoj, taip ir 
Haagoj svetimšalių turtų nu
savintų Rusijoj klausimas krei 
pia į save didžiausio domesio. 
Tautiniu atžvilgiu užsienių ka
pitalas Rusijoj atrodo taip: 
32.6% Francijos, 22.6% - An
glijos, 19.7% Vokietijos; 14.- 
3% Belgijos; 5.2% — Ameri
kos; Olandų, Skandinavų ir 
kitų valstybių kapitalas svyra
vo tarp O.l ir 1.6%. “Izvies- 
tija” sako, jog Rusų tauta sto
vinti prieš gražią problemą; 
sumokėti visas tas sumas pi
nigais, nuostolius ir tt.

kad streikierį 
užmušė gelcžin- 
Stockard.

Japonija . pripažino Rusijos 
pasiuntinį.

TOKIO, rugp. 8. — Japonija 
pripažino paskirimą Joffe, 
kaipo atstovą Maskvos sovietų 
valdžios, i>o kurios globa yra 
ir Čitos valdžia.

Northcliffe einąs blogyn.

LONDONAS, rugp. 4. — 
Gautomis žiniomis, paskilbę.s 
Anglijos laikraštininkas, 
Northcliffe, sunkiai serga. Jo 
sveikata nuolat einanti blogyn.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 8 d., užsienio1 pi

nigų kaina, perkant jų ne nražiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4. 45% 
Austrijos 100 kronų ............... U c
Belgijos 100 frankų ........... $7.75
Danijos 100 frankų ............. $21.55
Finų 100 markių ...................... $2.12
Francijos 100 frankų ........... $8.18
Italijos 100 lirų ...................... $4.63
Lietuvos 100 auksinų ............. 14c
Lenkų 100 markių .................... .116 c
Norvegų 100 kronų................ $17.10
Olandij 100 guldenų ........... $38.75
Švedų 100 guldenų ........... $26.10

. šveicarų 100' markių ........... $19.01
Vokietijos 100 markių ........... 14c.

Es-erai šiandie sužinos 
teismo nuosprendį.

[Žydų dienraščio “Forvcrts” 
žinia].

ru- 
at- 
vi- 
tei-

Lenkijos finansai. Lietuvos žinios
E. VARŠUVA. Anot “Panst- 

wowa Kasa Požyczkowa” apy
skaitos Lenkų finansai atrodo 
šitaip: 1) Užsienių valiutos su
ma kasoje nuo 1.30 milijonų 
padidėjo iki 15.3 milijonų, bet 
kasos kreditas užsienyje suma
žėjo nuo 901 milijonų iki 
876 milijonų. 2) Valstybės sko 
los gegužes m. .31 d. siekė 217 
milijardų ir nors birželio 10 
dieną vienu milijardu sumažė
jo, bet jau iki birželio 20 d. 
kasa įsiskolino dar 8 milijar
dus, ir turėjo tuo būdu skolos 
225 milijardus. .3) Popierinių 
pinigų emisija gegužės mėn. 
siekė 276 milijardus, o birželio 
20 <1. kasa buvo išleidusi jau 
suvirš 2851/£ milijardus, t. y., į 
20 dienų išleista suviršum 9% 
naujų naujų pinigų. Palyginus 
dabartinius skaičius -su 1921 
m. spalių m. 1 d., reikia pripa
žinti, kad popierinių pinigų su
ma beveik
Lenkų markės kursas, 
buvo žymiai pakilęs 1921 
pabaigoje, dabar vėl krito.

Okupuoto] Lietuvoj ir ne 
itralėj juostoj.

29-VI - 
atlaidai;

kaimų 
parapijos 
pus lini-

du kart padidėjo, 
kuris

m.

Jeigu bolševikai nužudys es
erus, tai jiems priseis atsakyti 
prieš viso pasaulio proletaria
tą” taip rašo Berlino “Vorvva- 
erts” Kaltinamieji jau užbai
gė savo kalbas ir laukia kalėji
muose teismo nuosprendžio. 
Juos veža atgal į kalėjimą po 
sustiprinta kareivių sargyba.

BERiLINAS, rugp. 7. — Iš 
Maskvos pranešama, kad visi 
kaltinamieji es-erai jau pasa
kė savo kalbas. Procesas, ga
lima sakyti, jau užsibaigė. 
Nuosprendžio laukiama šian
die ar rytoj.

22 es-erų nuvežta į paskubu
sį Butirkų kalėjimą, kur jie 
pasiliks iki nuosprendžio išne
šimo. Vežta jie iš teismo 
mų į kalėjimą nepaprastu 
sargumu. Kareiviai užėmė 
sas gatves, kurios vedė iš
smo į kalėjimą, ir visas judė
jimas buvo sustabdytas.

Juodas automobilius, kuriuo 
vežė es-erus, buvo dviejų kari
nių automobilių • dabojamas. 
Žinoma, automobiliai buvo pil
ni kareivių. Vienas karinis au
tomobilius važiavo priešakyj, 
o kitas — sekė es-erus vežantį 
automobilių.

Vienas kaltinamųjų, 
fjev, pradėjo savo kalbą 
jog pareiškė, kad kaltinamieji, 
nesigailį savo praeities, ir kad ve'siąs linansų reikalus bėgiu 
jie laikysis savo įsitikinimų.; penLių melų, gaudamas algos 
Bet jie čia jau neigiu buk jų 3,000 svarų sterlingų melams, 
sau t yk ini su svetini ttxn<5ia.is 1>«- 

vę išdhvingi. Jis pareiškė, kad 
es-erai neėmė iš antantės pini
gų. Iki ’to laiko, akol mes bu
vome stiprus, mes kovojome 
prieš lai, kad svetimos valsty
bės nepripažintų sovietų vald
žios. Bet kada mes įsitikino
me, jog mes esame silpni ir 
bolševikai yra vienintelė orga
nizuota spėka Rusijoj, tai mes 
pareikalavome iš alijantų pri
pažinti sovietų valdžią.

Ant galo, jis pasakė, kad es
erai pasilieka ištikimi savo 
principams.

Maskvos laikraščiai, o taipgi 
Berlino “Krasnoje Znamia” 
[komunistų laikraštis] spaus
dina medžiagą, kuri buk buvu
si surasta Paryžiaus es-erų ar
chyvuose. Berlino “Vorwaerts” 
rašo, kad ta medžiaga remian
tis Maskvos komunistai pa
smerksią es-erus mirčiai. 
“Vorwaerts” nužiūri, kad bol- 
š vikai patys sufabrikavę tuos 
dokumentus, kad tuo budu ga
lėjus es-erus teisti mirčiai. Be 
to, sako “Vorwaerts”, kaltina
mieji jau du metu sėdi kalėji
me. Tai kokiu (bildu jie gali at
sakyti už savo draugų veiki
mą? Mes žinome kad kalti
namieji, būdami kalėjime, pro 
testavo įprieš sukilimų organi
zavimą ir prieš intervencijas.

“Jeigu Maskvos valdžia nu
galabins es-erus, tai jai priseis 
atsakyti prieš viso pasaulio 
proletariato teismą.” Taip bai
giasi “Vorsvaertso” žinia.

Amerikietis ves Persijos 
finansus.

Ek. SUVALKAI. - - 
Punske buvo dideli 
neiškentę ir autinių 
žmonės nuėjo į savo 
bažnyčią, esančią šia
jos, kurią yra užstoję Čaikov- 
sk minkai. Rel tą dieną, rodos, 
tyčia leido eiti j bažnyčią, tik 
algai grįžtančius žmones 
(dauguma moters) beveik vi
sus sugaudė ir dabar, varinėja 
buriu, j Vižanį, iš ten j Fili- 
pavą, į Suvalkus ir tt. Visoj 
Punsko pafrontėj išviso tą die
ną sugaudyta 270 moterų ir ke 
Ii vyrai, kiniuos visus suvarė 
į vieną būrį ir taip dabar jau 
6-tą dieną varinėjami po viso
kias įstaigas.

Iš minėtųjų sugautųjų yra 
kelios moters naštingos ir šiaip 
daugelis yra silpnos sveikatos 
ir taip visi be maisto kankina
mi... Girdi kalbant, kad tik 
tuos paleis, kurių ateis gimines 
ir išpirks ir apmokės už lini
jos perėjimą, o šiaip tai kal
kins kažin kol.

LONDONAS, rugp. 3. — Te- 
gerario korespondentas prane
ša, kad Persijos meijlis (naci- 

Į emalinė taryba) užgyrė planą, 
Timo- ' kuriuo generaliniu Persijos fi- 

tuoJ nansų direktorium samdoma 
• •1 amerikietis Mills Pauli Pauli

ligijos reikalus neprivalesiąs 
kištis. Jo darbas tai tvar
kyli biudžetas ir šalies finan
sai. Jis busiąs tiesioginėj xal- 
sakomybėj prieš finansų mini-

P

Nepavyko kunigo garbės 
gynėjams.

EA$T SAUGATUCK, Mich., 
rugp. 7. —• 24 farmcriai užsi
mokėjo $600 pabaudos už da
lyvavimą išsmalavime Bert 
Lentars. Tie ūkininkai, didžiu
moj holandai, išsmalavo ir 
plunksnomis apibėrė Lenters 
už tai, kad tasis pažeminan
čiai atsiliepęs apie vietos kuni
gų- i

Ek. SUVALKAI. — čaikovs- 
kiui atsitraukus nuo gi 
kos, ši jo šaika taipgi tapo pa
naikinta, bet liktai tiek, kad jo 
buvusieji kareiviai-plėšikai ta
po pakelti visi į neitralines juo 
stos policistus ir priskirti į 
dvi apskritis Seinų ir Su
valkų. 29-VI Punskan atvyko 
Suvalkų apskr. policijos virši- 
njnlras, sušaukė 
sius jo apskričio 

čaikovskininkus,
laipsnio “paaukštinimą” ' 
davė jiems visiems pinigų pra
gyvenimui. Užtat tą dieną mi
nėtieji “riteriai” girti voliojo
si.

priskirtus

paskelbė jų
ir

“T-

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kąd Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ; i

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si j banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir j visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted 8t., Chicago, III.

CHICAGO JE

Boulevard 9663

Boulerard 0672

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIAI

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
8210 So. Halsted St., Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street, Tel.

BRIGHTON P ARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Te!. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 9659
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Ką sako sovietų 
laikraščiai.

Sovietų Rusiją yra darbinin
kų respublika, — taip sako ko
munistai. pažiūrėkime, kaįp 
toje “darbininkų” respublikoje 
gyvena darbininkai.
Darbininkų padėtis Rusijoje.

“Ekonomičeskaja Žizn (No. 
110) sako, kad bedarbių sovie
tų Rusijoje 16 dieną gegužės 
buvę 02.337.

Ret tas pats dienraštis (No. 
113) sako, kad vien tik Petro
grade 1 dieną birželio buvę 45,- 
555 bedarbių. Taigi reikia ma
nyti, kad visoje Rusijoje yra 
daug daugiau bedarbių, negu 
92,337.

O antrą pusę vertus, prisi
žiūrėkime štai kam:'Petrogra
de 15,555 bedarbių. Viso labo 
Petrograde yra apie 400,000 
gyventojų. Taigi kiekvieniems 
devyniems (9) Petrogrado gy
ventojam išpuola vienas be
darbis. Reiškia, nedarbas pla
ka Petrogrado darbininkus ar
šiau, negu kad New Yorke, ar
ba Londone arba bite kurioje 
kapitalistinėje • sostinėje. Tai 
tau ir “darbininkiška” respub
lika!

O ve keletas skaitlinių apie 
nedarbą sovietų Ukrainoje, 
imtų iš “Ekonom. Žizn” No. 
143.

Ekaterinoslavo apskrityje be
darbių yra apie 5,000, Niko
lajevsko rėdyboje bedarbių 
priskaitoma i 18,000. Odesos 
redyboje bedarbių skaitlius 
siekia 4 5 tuksiančius, Kijevo 
gubernijoje —į 30,000. Ne nia- 

’žiau bedarbių randasi ir kituo
se sovietinės Rusijos miestuo
se proporcionaliai jų gyvento
jų skaitliui.

Tiek apie nedarbą. Dabar 
apie darbininkų organizacijas.

Kaip žinia, tūlą laiką Rusijo
je visi pramonės darbininkai 
turėjo priklausyti profesinėms 
sąjungoms. Darbininkas, ga
vęs kur nors darbą, automatiš
kai, sulyg sovietų Rusijos į- 
statymais, tapdavo ir tos pra
monės šakos profesinės darbi
ninkų sąjungos nariu. Nesvar
bu buvo, ar darbininkas nori 
priklausyti profesinei sąjungai, 
ar ne. Jis dirbo, reiškia jis 
turėjo būti unijos narys.

Ačiū tokiam priverstinam pri- 
klausimui profesinėms darbi
ninkų sąjungoms, sovietų val
dininkai skelbė, kad Rusijos 
profesinės sąjungos turinčios 
6 ar net 8 milionus narių! Ru
sijos profesinės sąjungos su
darė vadinamo Maskvos arba 
“raudonųjų” profesinių sąjun
gų internacionalo nugarkaulį.

Pastaruoju lėčiau laiku lapo 
išleisti patvarkymai, sulyg ku
riais sovietų Rusijos darbinin
kai yra laisvi priklausyti arba 
nepriklausyti profesinėms są
jungoms. Ir kas ' pasirodė? 
Tą pati “Ekonom. žizn” (No. 
1 13) praneša, kad Ekaterino
slavo rėdyboje, Krivorogo ir 
Nikolajevsko pavietuose, bėgiu 
dviejų mėnesių iš 120,000 na
rių palikę vietos profesinėse są- 
ungose tik 76,000 narių. Reiš
kia, į du mėnesiu apleido są
jungas kone pusė narių.

Nikolajevsko rėdyboje iš 73,- 
OOO profesinių sąjungų narių 
šiandie beliko lik puse. Kre- 
menčugo rėdyboje iš 62,000 na
rių beliko 47,000. Narių skait
lius Kremenčugo rėdyboje su
mažėjo į vieną tik mėnesį lai
ko 15,000.

Ne geriau einasi profesinėms 
sovietų Rusijos sąjungoms ir 
kituose miestuose. Ir ten nuo 
paskelbimo patvarkymų, drau
džiančių darbininkams laisvę 
priklausyti arba nepriklausyti 
profesinėms sąjungoms, skait
lius profesinių sąjungų narių į 
du- tris mėnesius sumažėjo 
kone puse. O kas dar aršiau, 
—tai tas, kad darbininkai vis 
<lar tebebėga iš sąjungų.

Kaip matyt, komunistų pro
fesinių sąjungų internacionalo 
(“raudonųjų” unijų internacio
nalo) reikalai stovi prastai, nes 
pats jo nugarkaulis (Rusijos 
unijos) lūžta.—N.

Detroito žinios.
Lietuvių svetainės name įvy

ko Lietuvių Piliečių Politiškai- 
Bepartyvjško Kliubo susirinki
mas. Apart visokių nutarimų, 
nutarta perkelti susirinkimus 
iš pirmojo ketverge į trečiąjį 
nedėldienį, antrą valandą po 
pietų.

Taipgi nutartė laikyti extra 
susirinkimą 11 d. rugsėjo ap
kalbėti valstijos ateinančius 
rinkimus. Kliubas išreiškė 
paigeįdavinią, kad kiekvienas 
lietuvis atsilankytų į extra su
sirinkimą aptarti bendrai viso
kius bėgančius politiškus rei
kalus. Iš raportų paaiškėjo, 
kad kliubas pusėtinai pasilai
ko: turi apie $600.00 kapitalo 
ir apie 40 narių, kurie moka 
l>o 50 centų mėnesy ir gauna 
$7.00 pašalpos savaitėj. Beveik 
visi nariai aktyviai dalyvauja 
kliubo darbuotėj, už ką linkė
tino jiems geros kloties.

Netikėtai didelis lietus už
klupo detroitiečius. Taip smar
kiai lijo, jog rodėsi, kaip sako
mo, debesys prakiuro. į vieną 
valandą ir bertaiiiį vandens 
buvo gatvėse 1.10 colio gylio 
ir kuomet subėgo į žemesnes 
gatves, tai atrodė tikras pot- 
vinys — pervažiuot ir pereit 
nebuvo galima. Ypačiai buvo 
užlieta Buchanau gatvė. Taip
gi buvo daug vandens Warren 
avė., Grand Kiver St., Truni- 
bull avė, ir Myrtlc st. Gatve- 
kariai ir visas judėjimas gat
vėse apsistojo per suvirs poros 
valandų. Beveik pagyvenimų 
skiepai pi! tvino. Daugiausiai 
nukentėjo krautuvės, kurių di
džiuma prekių buvo skiepuose, 
sudėta. Ypačiai daug nukentė
jo Ovven & Co. (Iratiot irBrušh 
gatvių. T. B. Royal Co., Wood- 
vvard ir Grand River gatvių. 
Apskaitliuojama, kad vienos 
tik Co. krautuvės nuostoliai 
siekia suvirs $20,000. Parblokš
ta keliolika telegrafų stulpų ir 
nulaužyta daug medžių.

Senesnieji gyventojai sako 
nepameną tokio smarkaus lie
taus.

Jurininkų ir laivų transpor- 
tacijos darbininkų Pildančiojo 
Komiteto konferncija nutarė 
streikuoti. Taigi 11,000 juri
ninkų sustreikuos artimoj atei
ty; jie sustabdys 500 laivų 
transportaciją.

Svarbiausi jų reikalavimai 
esą sutrumpinimas darbo va
landų ir nustatymas minimum 
algos. Dabar jurininkai dirba 
84 valandas savaitėj. Ateity rei
kalauja 54 valandų sąvartos.

Minimų darbininkų neperse- 
na i buvo nukapotos algos. Dir
bantiems prie anglių buvo mo
komo $87.50 mėnesy, o dabar 
jie gauna lik $50. Pcčkuriams 
nukapojo nuo $130.00 iki 
$80. Taipgi ir jurininkams žy
miai sumažino algas. Konfe
rencijoj pirmininkavo T. Con- 
vay ir Buffalo. Atstovai daly
vavo iš Detroit, Cleveland, Chi- 
cabo, Milvvaukce, Ashtabuia, 
Conncaųt.

Numatoma, kad Ford Motor 
Co. dirbyklos, Lansing, Mieli., 
užsidarys bėgyje 1 I dienų, vi
su išdirbystč, nes anglių pri
truko. Nors ir šiandie pradėtų

DETROIT, MICHIGAN
Švęst 1394 Heml. 6678*

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.>-........... ..  ......... —>

DR. F. MATULAITIS, '
8709 Jos. Čampan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso Valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markct 6234, Market 4526V

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6112 
detroit, micii.

gabenti anglis bet dirbtuvė ne
galėtų eiti visu smarkumu, nes 
nebūtų galima greitu laiku pri-* 
statyti pageidaujamų anglių. 
Taip praneša Fordo viršinin
kais, T. F. Geide, kuris repre
zentuoja jo dirbtuves Lansin- 
ge. Fordo dirbtuvės Detroite 
turi tiktai 56,000 tonus ang
lies. Čia padarė kontraktą su 
Gazo Co., kad Ford Motor Co. 
suteiks 8,000,090 kubiškų pė
dų gazo kasdien, kas reikalau
ja vįeno penktdalio visų nor
maliai gaunamų anglių dirb
tuvėse. 'Taipgi Dpdge, Chervo- 
let ir Studebąker dirbtuves tu
rėsiančios užsidaryti duris, 
nes jos gaudavo iš Fordo kok
sus dėl geležies Kojikių. —Vėlė

MOKINIŲ SKAIČIUS VIDURI
NĖSE MOKYKLOSE

AUGA.

nuomone, tojuo aukšto rekor
do pepasiekė joks kitas šioj 
šalyj nuėstas. šį rudenį laukia
ma daugiau mokinių.

ATĖMĖ PINIGUS IR ŽĮ^PĄ.
T. W. Dorsey, 2503 N. Ked- 

zie avė., neteko žiedo $150 
vertės ir $900 pinigų. Tai įvy
ko pereitą nedėldienį, kuomet 
du automobilistai paprašė jį 
sėstis jų automobiliu, kad pa* 
vėžinus.

GARBINGA LIFEBUOY MAUDYNĖ.

Kada jus esat sukaitę,’ kibąs, ne
rangus — tąsytę yra laikas vartoti 
Lifebuoy maudynę.

Trink Įafebuoys šaldančios, švelni
nančias putas j jūsų odą. Po tam nu
mazgok jį su tyru vandeniu. Paste
bėk kaip šviežias ir švarus pasidarysi, 
kada išeisi. Tai yra puikiausias jau
timas pasauly. Ir kiekvieną kartą, 
kada jus vartosit Lifebuoy, pajusit 
malonumą ir gaivinančias pasekmes.

kam-gi būti užganėdintu su paprfis-

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tpl. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Ųahtęd St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

tu muilu? Išbudink svo odą!

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Valsbažcnklls Reg. S. V. Pat. Biuro 

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojausJ’

Taip, motinos ! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
(įiegimo, mėšlungio ir užkietūjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu 1 Kūdi
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau!

Pasak Aline S. iDavis, Chica- 
gos Apšvietus Tarybos tikslas 
esąs įgyti šimtą nuošimtį mo
kinių dėl vidurinių mokyklų iš 
pradinių mokyklų. Tai reiškia, 
kad visi pradinių mokyklų mo
kiniai stos į vidurines mokyk
las. Jau pereitą vasario mėne
sį 93 nuošimčiai pradinių mo
kyklų stojo į vidurines mokyk
las. Sulig mokyklų superiten- 
dento, Mortenson’o pareikšta

Lifebuoy padarys lin
ksmais, lamingais kū
dikius karštame ore.

Ūmai paliuosuoja 
nuo kasymosi ir karš
čio deginimą.

SVEIKAS MMlAK

Kl. Jiirgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATABIJJUS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

Paskelbimas,
Norime paskelbti savo drau

gybei kostumerių ir draugų, kad 
dabar turime pilniausį pasirinki
mą vyrams ir vaikinams, aukš
tos rūšies išdirbinio siutų, už 
liepa,prąstai žetną kainą. Duoki
te progą mums dalykus jums 
parstatyt.

1. BERMAN & SONS.,
10759-61 S. Michigan Avė., 

(ant kampo) 
Kalbame lietuviškai.

35c. aptiekoso. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-J14 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky- 

j bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas. *

A. A. PAKŠYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

JOHN KUCflINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt SL
Telephone Canal 2552 *

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

[SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ]
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
riems tutras arti $400,000.00.

Nuo susiorgajiizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašąlpų išipųketa $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nąriai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Adresas: Lietuva, Kaunas, “Socialdę 
mokratas”, Keistučio gt. 40. — 1.

patys ir paraginkite savo draugus Amerikoje, kad 
užsisakytų savo draugams ir giminėms LIETUVOJE 
vienintelį darbo žmonių savaitinį laikraštį.

“ SocialdemokrataS ” 
leidžiamo Lietuvos Soc, Dem. Partijos C. Komiteto.

Nuolatai jį skaitydami galėsit pažinti kaip mes 
Lietuvoje, kas išviso Lietuvoje dedasi ir kurių tikslų 
siekiame. 

t

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padėsite 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą.

Kaina Amerikoje su prisiuntimu metams 2 dol., 
Lietuvoje metams 80 auksinų.

Užsisakykit
iWBfcmw i   Hiiiim—l■»l■^uiminm

PUIKIOS NAMINES, GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, pi. 
------------------- --------------------------- >» 

fr—--------------- -------------------------

DR. W. YUSZK’’'AVICZ
Gydo visokias ligas: galvns, 

akių, reumatizmą, paralyžiuj taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

U- • -..... --- -: '----

Istorinis Dokumentas
• ♦

apie Lenkus
“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį 
dokumentą apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
Uniją, kurią ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumeratą metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lietuvą $3.00.
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu:

SANDARA,
327 E Street, So. Boston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs šį paskelbimą, gaus dovanų 
FAUSTO KIRŠOS eilių knygą AIDŲ AIDU-
ŽeS, kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

1 DU. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar® 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. .

Roont 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

HES.

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

GOLAN & G0LAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blv<L 

Seeley 3676
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VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina > konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

„VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyriii 
^TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ..............  4.5Q

Pirkite ”Vienyb5s” Ben
drovės sūrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di-. 
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

sokhj knygų.
vi

iRc i kf.U i u k i te platės n ių 
fonn&cijŲ apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kui’so ir knygą katalogo.

Va
ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

IOI3!

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

Tel. Lafayette 4223
Phimbing:, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St.. Chicago. III.

sų

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
131-1 Recter Bdilding 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedžl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, Iii.

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdh'bėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas irMes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St, 
Chicago, III.

EINU Iš BIZNIO \ 
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50< 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar* 
kėto kaina.

S. GORDON,
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Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW
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Procentų.....................144.32
žeme ir namas  13,623.32
Mašinos ir įrengim...... 12237.76
Baldai ir kitas turtas .... 5738.66

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

nansinis stovis buvo maž-daug 
sekamas:

šalies biznio krypsnys. — Di
dieji Amerikos streikai iki šio 
dar nėra pasibaigę. Vienok 
šiandien dar daugiau žmonių tu
ri vilties, kad jie neužilgo pasi
baigs. Iš dviejų streikų — an
gliakasių streikas pradėjo išro
dyt! vis pavojingesnis įvairioms 
pramonėms, o prisiartinus rude
niui, ir šeimų namams. Todėl 
ne-unijinės kasyklos pradėjo 
dirbti vis smarkiau. Iš kitos 
pusės su šia savaite unijų va
dai pradėjo ketinti neužilgo 
streiką pabaigsią. Geležinkelie
čių streikas, nors rodos labiau 
nesutaikomas, nėra tiek opus 
pramonėms. Amerikos valdžia, 
kaip matyt, yra pasirįžusi tą 
streiką sulaužyti. Bet kažin ar 
tas neatveš prie blogesnių pasek
mių — dar didesnio streiko? Tas 
galėtų būti, jeigu kitos geležin
keliečių unijos turėtų daugiau 
drąsos. j Ii

Kaip ten dabar nebūtų, kada 
streikai aštriai yra imami svar
stymam galima tikėtis, kad jie 
ilgai nebesitęs.

Streikams pasibaigus, nėra 
abejonės dalykų padėtis visoj 
Amerikoj pradės greitais žings
niais eiti geryn.

Viso $69,852.70

Atsakomybės:
Apmokėtinų sąskaitų $22246.40 
Dividendų palikusių L.. 2867.00 
Kitų bėg\ reik................. 6338.86
Šėrų (kapitalo) ....... 23,600.00
Surplus ir pelnas....... 14,800.44

Turtas:
Gatavų pinigų...... .......... $101.56
Pajamų (vertė) ........... 5,000.00
Rąžančių ir tt. (vertė) 3,000.00
Mašinų ir tt. (vertė)
Baldų (verte)

9,000.00
.. 800.00

Šerai ir bonai. — Belaukiant 
streikų pabaigos, šėrų ir bonų 
kainos laikosi tvirtai, o kaiku- 
rių šėrų kainos eina nuolat auk
štyn. Geležinkelių serai, ku
riuos nurodinėjome ,yra nuo pe
reitos savaitės dar labiau pakilę. 
Į metus laiko tie Šerai turės sto
vėt daug augščiau negu dabar, 
ir tie, kurie juos išlaikys iki to 
laiko, įsigys gražaus pelno. Prie 
geležinkelių šėrų laikytini yra 
pajiegos kompanijų Šerai ir va
rio kompanijų šėrai.

Lietuvių biznis. — Chicagos 
parodoje — Pageant of Progress 
— dalyvauja ir viena lietuvių 
bendrovė, būtent, Paint Brush 
kompanija, kuri ten rodo savo 
automatinį šepetį sienoms male- 
voti. Daugelis žmonių atkreipia 
į tą šepetį domę. Vienok orde
rių kompanija rods daug negau
na. Kame priežastis? Tur
būt neužtektinai gerai tas šepe
tys yra skelbiamas, arba neparo
doma, kame to šepečio gerosios 
ypatybės ar kame jis ekonomiš
kesnis už paprastą šepetį. Vie
nas tik daikto naujumas dar 
nėra užtektina gvarantija jo pa
sisekimui.

Kl. Jurgelionis.

Viso $69,852.70 
Apskritai pereitų metų apyvar

ta buvo sekama:
Parduota (sales) .... $385,984.42 
Pardavimo kaštas .... 307,467.25 
Pardav. išlaidos, ad

ministracijos ir ki
tos išlaidos .......  69,226.06

Nepaprastos įplaukos 3,914.35
Už pereitus metus taksų nuo 

pelno Naujienų B-vė turėjo už
mokėti S. V. valdžiai $3,503.48. 
Kitokių taksų $904.07.

Finansinio stovio parodyme 
Naujienų inventorius, žemė, na
mas, mašinos ir baldai yra pa- 
rokuota žemiausia kaina. Da
bartinė parduodamoji namo ir 
mašinų vertė yra apie 50% aug- 
štesnė, negu parodo skaitlinės.

Naujienų namas ir visas Nau
jienų turtas yra pilnai apsaugo
tas nuo ugnies, o iždas ir čekiai 
apsaugoti nuo vagių ir falsifi
kacijos.

Geras Naujienų stovis ypatin
gai džiuginą vedėjus, kadangi 
tokis jų stovis yra atsiekta ir jis 
palaikoma, nežiūrint į tai, kad 
jau per dvejetą metų vienas są- 
žinės ir proto netekęs žmogus 
sukeliais grašiagaudžiais sten
giasi purviniausiais budais pa
kenkti Naujienų bizniui, visur 
dergiant tuos žmonės, kurie sa
vo jiegomis pastatė ir palaiko 
Naujienas — didžiausią Ameri
kos lietuvių visuomeninį organą. 
Malonu yra, kad visuomenė ne
sidavė ir nesiduoda suvedžioti 
piktiems žmonėms, o taip vien
balsiai, taip gražiai spiečiasi ap- 
link savo didžiausią laikraštį, ir 
nebereikalo juo didžiuojasi. Tai 
yra vienas gražiausių lietuvių 
visuomeniškų atsiekimų.

Kl. Jurgelionis.
--------------------- —

Viso turto $17,901.56
Skolos:

šėrininkams ........... $28,200.00
Skolos ant notų...........34,043.11
Greitų skolų ..................  939.88
Procentų už pask. pin. 1,991.67

tu Jamantu.
Toks “Draugo” stovis yra žin

geidus tuo, jog jis parodo, kaip 
sektantizmas, fanatizmas, kerš
tas, piktumas, pliovonės, melas 
ir gyvatiškas jėzuitizmas nepri
veda nei žmogaus nei bendrovių, 
prie nieko gero — bent čia Ame
rikoje. Ir katalikiškoji visuo
mene čia visgi yra šviesesnė, ne
gu Lietuvoje, ir tokį “laikraštį” 
kaip “Draugas” neranda savyje 
noro ir palinkimo remti.

Nėra abejonės, kad pirktinis 
fanatizmas iš kitos pusės neat
neša nieko gero kitam laikraš
čiui — “Laisvei”. Jeigu ne kru
vini pinigai iš Rusijos, tai “Lai
svė” negalėtų gyvuotį nei me
nesio. Kl. Jurgelionis.

mieji 20 ir 201/2c., paprasti pir
mutiniai 18c., ir I8V2C., maišyti 
lotuose 19c. ir 19V2C., ekstra su
dėti balto medžio dėžės 26 %c. ir 
27%c., margiukai 12 ir 14c., pur
vinokai 14 ir 15c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur- 
kės 25c., vištos 221Zic.» gaidžiai 
14 % c., antys 22c., žąsys 14c., 
pavasariniai žąsiukai 21c. ,

NEGYVA PAUKŠTIENA - 
Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 22 ir 
24c., gaidžiai 14 ir 15c.

BULVĖS — Virginia $2.75 ir 
$3.00 už 100 svarų maišą; sald
žiosios $1.00 bamperis.

Iš Universal Chemical Co

Iš kily daržo
“Draugo” stovis.

Obuoliai 
vyšnios 
$6.00 ir

Naujieny Bendrovės 
stovis

Naujienų Bendrovės biznis 
kaip užpereitais taip ir pereitais 
metais buvo vedamas su gražiu 
pelnu. Naujienų Bendrovės fi
nansinis stovis šiais metais yra 
tvirtesnis negu kada-nors buvęs 
pirma. Naujienų Bendrovės na
mai tapo pilnai paliuosuoti nuo 
paskutinio morgičio šių metų 
pradžioj. Taip-jau pilnai yra iš
mokėtos visos mašinos ir ant jų 
nėra jokio morgičio. Naujienų 
Bendrovė nebeturi jokių skolų, 
išskyrus kasdienes išlaidas, o 
kasoje ir bankuose turi gražias 
sumas gatavų pinigų ir bonų.

Kaip rodo Chicago Audit Co. 
išduotas raportas, Naujienų 
Bendrovės finansinis stovis sau
sio 1 d. 1922 m. buvo sutrauko
je sekamas:

Turtas:
Gatavų pinigų ........... $5677.29
Pajamų ....................... 22086.57
Inventoriaus.......„...........4852.19
Liberty Bondsų.... ..........  592.65
Kitų Bondsų ............... 4898.94

“Naujienos” ištikrųjų neturi 
konkurentų, nes kito tikrai vi
suomeniško dienraščio Amerikos 
lietuviai neturi. “Draugas” ir 
“Laisvė”* netarnauja visuome
nei, bet tik savo sektoms. To
dėl konkuruoti su Naujienoms 
jie negali, — o dąr laikytieą gy
vais gali tik iš savo “popiežių” 
malonės.

Mums teko patirti apie pini
ginį katalikiško “Draugo” stovį. 
Pasirodo, jog sausio 1 d., 1922 
m. “Draugo” kasoje ir banke iš
viso buvo tik $101.56. Už ap
skelbimus “Draugui” buvo sko
lingi 10,109.75, bet tie pinigai 
nebuvo kolektuojami. “Drau
gas” nuo kunigų ir kitų žmonių 
turėjo pasiskolinęs $34,043.11, 
neskaitant šėrų, kurių “Drau
go” bendrovė turi išpardavus už 
$28,200.00. Didžiuma šitų šėrų 
išparduota neprisilaikant “blue 
sky” įstatymo, o todėl šėrininkai 
su prokuroro pagelba gali visuo
met išreikalauti savo pinigus at
gal — t. y. — jeigu dar butų iš 
ko tuos pinigus paimti. “Drau
go” manedžiarius broliukas Ku
likauskas sako, kad rąžančių, 
maldaknygių ir kitų šventenybių 
pas juos esą kone už $28,000, o 
jų mašinos buk vertos 
$25,000. 
rąžančiai 
$3,000, o 
Trumpų
tų “Draugas” sausio 1 d. turėjo 
$939.88, o neužmokėtų procentų 
$1,991.67.

Iš to matyt, jog “Draugo” f i-

esą
Ištikrųjų “Draugo” 

ir tt. yra verti apie 
mašinos apie $9,000. 
apmokėtinų saskai-

pundelių, salieriai 50c. ir $1.00 
už 100 pundelių, kopūstai 25c. 
ir 50c. kreitas. žyduoliai kopū
stai $1.00 ir $1.50 už dėžę; agur- 
gai 50c. ir 75c. bamperis; sa
lotos galvose $4.00 ir $4.50 krei
tas; grybai 60c. ir 85c. už dė
žę; cibuliai $1.75 ir $2.00 už 
kreitą; pipirai 50c. ir 75c. už 
dėžę; tamėtos 75c. ir $1.00 krei
tas.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Viso skolų $65,174.66
Iš šito matos, jog “Draugo” 

bendrovė yra didelėj skylėje, bū
tent, turi neda.tekliaus suvir
tum $40,000. Tas reiškia, jog į 
“Draugo” bendrovės šėrai nėra 
verti tos popieros, ant kurios jie 
atspauzdinti. Bet tas reiškia 
dar blogiau — tas reiškia, kad 
“Draugo” kreditoriai galėtų at
gauti tik mažutę dalį jų pasko
lintų pinigų.

Kad “Draugas”, būdamas ban- 
kruto stovyje, priima pinigus 
pasiuntimui “Lietuvon”, jis ne
abejotinai prasikalsta prieš 
žmones ir prieš įstatymą. Kai
po siuntėjas pinigų, “Draugas” 
yra brokeris, o štai ką įstaty
mas sako apie bankierius ir 
brokerius, kurie priima, pinigus, 
žinodami, jog jie yra bankru- 
tais: jeigu bankierius ar broke
ris... priims pinigus nuo kokio 
žmogaus, kurs nėra skolingas 
tam bankieriui ar brokeriui... 
tuo pačiu laiku žinodamas, jog 
jis yra bankrotas (insolvent),| 
ir nuo to žmogus turės nustoti, 
...tai toks bankierius ar brokeris 
turi būti pripažintas kaltu vagy
stėje (embezzlement) ir tt. (III. 
Criminal Code, Ch. 38, sec. 25 
a). •

Už šito įstatymo peržengimą 
lietuvių bankieriui Jonui Tana- 
nevičiui teko išsėdėti kalėjime 
suviršum du metu. Šitą įstaty
mą todėl “Draugo” vedėjams bu
tų labai pravartu pastudijuoti.

Šitas pastabas žinoma, darau 
visiškai bešališkai, atsižvelgda
mas tik į visuomenės labą ir nei 
neatsimindamas apie “Draugo” 
broliukų piktumus ir jų daro
mas šunybes, kartu su jų agen-l

Įvykusiame pereitą seredą 
Universal Chemical kompanijos 
susiriųkime apsvarstyta ir nu
tarta keletas svarbių dalykų, 

| kurie nulemia visą kompanijos 
; ateitį, o taipjau išrinkta nauji 
j direktoriai. Didelės svarbos 
įvykiu kompanijai yra prisidėji
mas prie jos žymiausiojo lietu
vių chemiko inžinieriaus p. L. 
Radžiukyno, kurs per ilgus me
tus buvo vyriausiuoju inžinie
rium vedėju didžiųjų Siberijos 
kasyklų ir tarpyklų prie Omsko. 
Jis pateikė Universal kompani
jai savo atidengimus, kuriuos 
apėmusi kompanija atidengia 
kelia į milžinišką biznį, kaip už- 
rubežyje taip Amerikoje. Susi
rinkime buvo raportuota, jog 
Amerikos konsulai, užrubežyje 
galės duoti didelės pagelb.os 
kompanijai biznio plėtojime. Su
sirinkimas užtvirtino pieną sta
tyti fabriką kompanijos išdir- 
bystei. Sva.rstant-gi apie Bin- 
gol Chemical Co. nutarta atpirk
ti Šerus nuo šėrininkų tinkamo
mis sąlygomis, kokios bus vė
liaus abiejų pusių užtvirtintos.

Rep.

ŽALI FRUKTAI — 
$3.50 ir $4.50 statinė; 
$2.00 ir $2.25; grepsai 
$7.00 kreitas; orančlai $10.00 ir
$11.00 dėžė; Jemonai $5.50 ir 
$6.00 dėžė; pyčės $1.00 ir $2.00; 
grušios $1.00 ir $2.00 bušelis; 
slyvos 50c. ir 75c. dėžė.

UOGOS — Juodieji serbentai 
$2.50 ir $3.00 už 16 kvortų, mė
lynės $3.00 ir $3.50 už 16 kvor
tų, agrastai $3.00 ir $3.50 už 16 
kvortų, avietės juodosios $3.0G 
ir $3.50 už 16 kvortų, raudono
sios $3.50 ir $3.75 už 24 kvor
tas.

ŽALIOS DARŽOVĖS - 
Batviniai 75c. ir $1.00 už 100

Karšta? Mau-

vėsu ir smagu.

dykis su Lfebuoy
Paskatink savo

odą — lai buvo

UFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis iri viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing Housc Bank

Markele Kainos.
Ant tūly dalykų vakar 

cagos wholėsalio marketo 
nos buvo sekamos:

Chi-
kai-

eksSVIESTAS — Creamery 
tra 32 %c., centralizuotos 32%c., 
ladles 26 ir 27c., pakeliuose 23 ir 
24c., kaina rataileriams statinu- 
kės 36c., spaustas 38c.

I

KIAUŠINIAI — Švieži pir
mieji 19 ir 20% c., paprasti pir-

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga j Danzigą ir Piliavą.
J Be sugaišimo ar kokio nesmagumo.

L ii/\ Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
1 / v dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet
w\ / \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai

J\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai-
4 vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI

W VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 8-ios kle-
yMf" sos keliauninkai turi lovas uždarytuose

^/Ą Į kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.
Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 

vakorčių agento arba prie

R‘ S’ ElworthY> G. A., 
hMMHv 10 N‘ Dearborn St., Chicago, III.

RALTIJOS-AMERIKOC
U Ll NI JA 9 Broadw. Neverk N Y U

eILIETUVŽL
PĘR HAMBURGĄP1L!/XĄ 

ARBA. LIEPOJĄ
Važiuokit visi paramun u nešiu kelia 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-Šių ir 8-nių LOVŲ
ESTONIA ...................................... Rugp. 23
S. S. LITUANIA ............................. Rūgs. 6

TREČIOS KLASOS KAINOS J:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

TIESI 
KELIONE * i

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois,

T

BIZNIERIAI
Ar jau visi turite užhisakę kalendorius 

sekantiems metams?

Dabar yra geras laikas 
gaunant pilną pasirinkimą, 
pasirinkimas greit pradės mažėti, tavoras eis prastyn, 
o kainos kils. Paskutiniems tik likučiai atliks.

užsisakyti Kalendorius
Reikia turėt omeny, kad

NAUJIENOS dabar turi didžiausią pasirinkimą 
Kalendorių srity. Kainos yra žemos ir teisingos. Dar
bas padaromas gražiai ir laiku. Nieks nepralenks Nau
jienų.

P. Dubickas yra musų veikėjas kalendorių srity. 
Jisai aprūpino Kalendoriais jau šimtus Chicagos biz
nierių, ir įgijo jūsų pasitikėjimo. Jisai moka suprasti 
biznio dvasią ir sulig to pritaikinti, tinkamiausią tos 
dvasios reiškėją. Jis patenkins Jumis ir Jūsų kostu- 
merius, o tas padidins Jūsų pelną ir pagerins ateitį. 
Jisai pasirengęs aprūpinti kalendoriais ir priemiesčių 
bei apielinkčs miestelių biznierius ir pristatyti sam- 
pelus visiems ant pareikalavimo. Klauskit: raštu, tele
fonu ar asmeniškai ir busite aprūpinti geriausia ir tei
singiausiai.

Naujienos su Jums—Jus su Naujienomis, — tebū
nie toks musų bendras obalsis.

NAUJIENOS, Telefonas: Roosevelt 8500.
1739 S. Halsted St.

Baigusi 
Akušeri- 

os kole£* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penw« 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek- 
lingai 
tarnauja 

irie gini’ 
lymo. Duc 
la rodą .vi 
okiose 11- 
-ose ir ti
nkluose rei 
aluose mo 
erims ir
nerginoms.

^ūrt. riERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per if 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija; 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

V , . ...i 1: -i

Telefonai

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedčliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

a Ofisas
4729 lSo. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 vai. 1 

ryte ibi 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

JJ Telefpnas: Boulevard 7042 M

Ė DR. C. Z. VE2ELIS :
Lietuvis Dentistas ■

4712 South Ashland Avė.,
M arti 47-tos gatvi*
K ■■■■■■■ ■■■■■■■■■»**

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted *L
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai ' patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienanre at
itikime teikiu 

vpatišką .Tižiu- 
įėjimą. 2 uodu
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrlst
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland At«. 
Kampas 47-toe gat.

2-ros lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampa* b 

‘Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42ad St

Tel. Lafayette 
Vai. 1—4 ir 7~9

abi1-ii .k^iifa^iiiižil A k/ j-i- ? A’l-j l
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"Bendras 
frontas

Socialistų Partijos centra- 
linis ofisas prisiuntė mums 
ilgą straipsnį apie komunis
tus ir naujausiąjį jų obalsj 
“bendro fronto”. Tenai 
randame labai įdomią vietą:

“Pereito gruodžio mė
nesyje Trečiojo Internaci
onalo pildomasis komite
tas paskelbė pareiškimą, 
išdėstantį komunistų ben
dro fronto supratimą. Tas 
pareiškimas buvo perskai
tytas komunistų delega
tams visų trijų internacio
nalų konferencijoje Perli
ne, pereitą balandžio mė
nesį, ir Radekas, jų vadas, 
nesigynė, kad tai yra ko
munistų supratimas ben
dro fronto”.
Toliaus paduodama minė

tojo pareiškimo žodžiai. Štai • • Jie:
“Trečiojo Internaciona-I 

lo draugai! Europoje 
prasidėjo judėjimas dėl l 
bendro fronto. Nesvar
bu, ar mes pritariame 
jam, ar ne, bet musų tak
tika verčia mus taip elg
tis, kad išrodytų, jogei 
mes pritariame jam. Mes 
kviečiame komunisteinesl 
sekcijas visoje Europoje 
imti dalyvumą bendro 
fronto tvėrime, ne tam, 
kad jisai butų įvykintas, 
bet tam, kad sustiprėtų 
komunistai pagelba tiesio
ginės propagandos viduje 
organizacijų, kurios daly
vauja tame judėjime.”
Tai ve kokią prasmę turi 

tas visas komunistų riks
mas apie “bendrą frontą”. 
Jie visai nenori, kad darbi
ninkų klasė susivienytų (nes 
visos jų pastangos yta juk 
atkreiptos į darbininkų skal
dymą), bet tiktai stengiasi 
šituo nauju obalsiu pri
traukti minias. Lygiai taip 
elgiasi ir visų šalių jėzuitai.

Vėl konferencija.
Panedėlį prasidėjo Londo

ne nauja didžiųjų valstybių

konferencija. Šį kartą da
lyvauja tiktai penkių valsty
bių ministerių pirmininkai 
(arba jų pavaduotojai), bet 
jų susirinkimas gali turėt ne 
mažiaus svarbos, kaip Ge- 
nua ir Haaga.

Suvažiavusieji į Londoną 
valstybių galvos turės iš
spręsti karo reparacijų ir 
tarptautinių skolų grąžini
mo klausimą. Nuo to, ką 
jie nutars daryti su Vokieti
ja, priklausys, ar Europa, 
pagalios, gaus progos pra
dėt taisyt savo reikalus, ar 
ji, kaip iki šiol, smuks vis že- 
Imiaus ir žemiaus į bankru- 
tą.

Reparacijų (karo nuosto
lių atlyginimo) klausimas 
rišasi su klausimu skolų 
grąžinimo. Francija yra 
įsiskolinus Anglijai ir Ame
rikai; kad galėjus jom atsi
lyginti, ji smaugia Vokieti
ją. Anglija yra įsiskolinus 
Amerikai: jeigu Amerika 
reikalauja atiduoti, skolą, 
tai Anglija turi spausti 
Franciją ir Vokietiją.

Tuo budu, kol tos valsty
bės neatleidžia viena kitai 
skolų, tol jos visos slegia 
viena kitą ir visos kartu 
kenčia. Kažin ar Londono 
konferencija sugebės suras
ti išeitį iš šitos padėties?

LIETUVOS PRIPAŽINIMO
DOKUMENTAS.

Lietuvos laikraščiuose yra 
paskelbtas laiškas, kurį para
še Sąjungininkų ambasadorių 
taryba Liętuvos atstovui Pa
ryžiuje dėl Lietuvos pripažini
mo. Jis skamba taip:

“Paryžitls, 1922 m. Liepos 
mėn. 13 d.

“Ambasadorių Konferenci
jos Pirmininkas.

“Ponui O. V. Milašiui, Lie
tuvių Lcgacijos Pirmininkui 
Paryžiuje.

“Mes žemiaus pasirašiu
sieji, atstovaujantieji Fran
cuos, Didžiosios Britanijos, 
Italijos ir Japonijos vyriau
sybes Ambasadorių Konfe
rencijoje ir turintieji šiam 
reikalui atatinkamus man
datus, turime garbes pareik
šti, kad aukščiau minimos 
vyriausybės nutarė pripažin
ti Lietuvos Vyriausybę de 
jure ta sąlyga, jei šioji apsi
ima priimti aiškiai ir ištisai 
(purement et simplement) 
Versalės Traktato nustaty
mus ir laikytis jų, kiek jie 
liečia plaukiojimo Nemunu 
sutvarkymą (‘Nemuno na
vigacijos režimą’); tai šiuo- 
nii pareiškiame, kad jos pri
pažįsta de jure Įvardintą vy
riausybę aukščiau išdėsty
tomis sąlygomis.

“šis pripažinimas bus pa
žymėtas data ir įgis galios 
nuo dienos, kada bus pakvi
tuotas aukščiau paminėtas 
pasižadėjimas, kurį žemiaus 
pasirašiusieji prašo Tamstos 
adresuoti Lietuvos vyriausy
bės vardu Ambasadorių 
Konferencijos Pirmininkui.

“Teikitės priimti, pone 
Pirmininke, musų aukštos 
pagarbos pareiškimus.”

(Pasirašė) Poincarė, Har- 
dinge of Penhurst, C. Sforza, 
K. Ishi.

šis dokumentas rodo, kad 
Lietuvos pripažinimo sąlygos 
paliečia tiktai plaukiojimą Ne
munu. Apie kilus dalykus ja
me nėra kalbos (jei dokumen
tas teisingai išverstas). Versa- 
les sutartis nustatė, kad Ne
įritinąs butų internacionalizuo
tas.

ES ERŲ TEISĖJAI SKYLĖJE

Associated Press telegrama 
jau pranešė, kad bolševikų pro
kuroras, baigiantis soeial-revo- 
tiucionierių bylai, paklausė kal
tinamųjų: koks butų jų atsi- 
nešimas linkui Sovietų val
džios, jeigu jie butų paliuosuo- 
ti? Įžymiausias es-erą vadas 
toje byloje, Gocas, atsake į 
tai, jogei jisai darbuosis, kad 
Sovietų valdžią pripažintų ki
tos valstybės, bet Rusijos vidu
je kovos, kad valdžia butų de- 
mokratinga.

Įdomią žinią dabar paduoda 
žydų socialistų dienraštis “For- 
ward.” Jo korespondentas te
legrafuoja:

“Lunačarsskis (vienas 
prokuroru) savo kalboje 
tarp kitko pasakė: ‘Gocas 
pareiškė tribunolui, kad so
čia 1-rcvo Ii u čion ieTia i esą pa
siryžę taikintis su Sovietais, 
tąja sąlyga, kad rinkimai į 
juos butų laisvi ir kad butų 
gvarantuotos visos pilietinės 
laisvės. Iš to galima numa
nyti, kad es-erai nori Įgyt 
legalį kelią kovai su mumis. 
To negalima leisti. Esant 
rinkimų laisvei, jie dar gali 
gauti daugiau balsų, kadan
gi juos remia turtingieji 
ūkininkai ir vidurinė klesa. 
Mes neprivalome užmiršti, 
kad, nežiūrint viso es-erų 
silpnumo, jie naudojasi ir 
iki šiol tebesinaudoja minių 
užuojauta, ir šitie jų simpa- 
tizatoriai padės jiems sukel
ti prieš mus visus nepaten
kintuosius elementus, kurių 
esama kiekvienoje tvarko
je.”
Kaip jums, skaitytojai pa

tinka šitas Lunačarskio prisi
pažinimas, jogei social-revoliu- 
cioneriai turi daugiau pritarė
jų masėse, negu bolševikai?

Dėlto, kad bolševikai bijosi 
pralaimėti laisvuose rinkimuo
se, lai jie atsisako įvesti rinki
mų laisvę! ,

Dėlto, kad bolševikai bijosi, 
j o gc i sočia 1 - r evo1 i u ei o n i cr i a i 
gali pergalėti juos atviroje ko
voje, tai jie nori nužudyt savo 
oponentus!

Ciningi Lunačarskio žodžiai 
patvirtina visa, ką mes sakė
me apie bolševikišką diktatū
rų. Mčs sakėme, kad bolševi
kai įvedė diktatūrą no dėlto,, 
kad toks esąs proletariato 
“principas,” o tiktai dėlto, kad 
be diktatūros pagelbės jie ne
galėtų atsilaikyti valdžioje. 
Mes sakėme taip pat, kad jie 
vartoja terorą ne dėlto, kad 
žudomieji bolševikų žmonės 
esą kontr-revoliucionieriai, o 
tiktai dėlto, kad jie bijosi tų 
žmonių įtakos miniose.

Gerai, kad Lunačarskis, pa
galios atvirai pripažino šituos 
faktus. Dabar ir labiausia suk
laidintoji darbininkų dalis tu
rės praregėti.

KAIP KR.-DEM. APGAUNA 
LIETUVOS LIAUDĮ.

“'Lietuvos Ūkininkas” rašo 
apie “naują kryptį” Lietuvos 
krikščionyse demokratuose. Sa
ko:

“Dar svarstant Žemės Re
formos įstatymą, jau bu
vo žyniu, kad kr.-dem., ne
žiūrint į savo pažadus, ne
žiūrint šalies reikalų, vis tik 
stengsis pavesti tą įstatymą 
taip, kad butų patenkinta 
k 11 o d a u g i a lis i a (l va r i i ii n k i j a 
ir dvasiški j a. Ir nebe reikalo 
Žcinės Reformos įstatymas 
buvo atidėliojamas prie pat 
S t. Seimo darbų galo. Že
mės Reformos įstatymą 
pravedė sulig savo noro, t. 
y. dvarininkams parūpinę 
atlyginimą už žemę, davę 
gerus plotus žemės vienuo
lynams, be to palikę dar ir 
dvarininkams prie sodybų 
nemažiau 80 ha. žemės.”
'Vokiu pat budu kr.-dem. pa

sielgė ir su Lietuvos konstitu
cija. “L. U.” rašo:

“Kol Lietuvos Respubli
kos konstitucija buvo svar
stoma St. Seimo komisijose 
ir dar gana toli prieš galą 
St. Seimo, krikšč.-dem. siū
le į konstituciją įdėti tokių 
radikalių paragrafų, kad 
Valstiečių Sąjungai ir liau
dininkams išrodo Maskva 
atsiduodanti, ir jie tiems pa
ragrafams priešinosi. • Dar- 
bui einant ir nuosekliai se
kant buvo aiškiai matyt, 
kaip krikšč.-dem. šalo nuo 
tų savo pirmųjų pasiūlymų, 
kaili juos kelte ir naujus, 
vis artesnius viduramžiams, 
paragrafus rūpinosi įdėti, 
ypatingai dabojant kunigų ir 
dvarininkų reikalus. Dar 
pirmuoju skaitymu konsti
tucijos projekto S t. Seime 
krikšč.-dem. maža pamainą 
tekste tedarė; antruoju skai
tymu jau daugiau keitė, 
kaip trečiuoju skaitymu ko
ne viską iš pamatų perrašo.” 
Iš to “L. U.” daro sekamą 

išvadą f
“Krikšč. deni, niekuomet 

nebuvo radikalus, L y. jie 
niekuomet reformų darbo 

žmonių naudai nėra prave 
dę ir pravesti nenorėjo ir jie 
savo nusistatymu labai atsi
likę nuo gyvenimo. Jeigu jie 
žadėjo: 1) pravesti įstaty
mus, kuriais einant dvarų 
žemė butų atiduota beže
miams ir mažai turintiems 
žemės, 2) valstybės pama
tau padėti demokratinius 
principus ir laisvę žodžio, 
spaudos, susirinkimų ar mi
tingų neliečiamybę laiškų 
(korespondencijos), buto, 
garantiją piliečių teisių, 3) 
mirties bausmę panaikinti, 
ir jei jie toleravo įvairių pa
žiūrų žmones ir galėjo ra
miai ją prakalbų klausyti, 
tai tas viskas buvo tik lai
kinas nudavimas, bet ne to
kios padėties troškimas. O 
tokiais ‘artistais’ krikšč. 
deni, todėl virto, kad jie 
jautė, jog musų visuomenė 
labai kairi, pakilusio revo
liucinio ūpo, tai ir jie sten
gėsi prisimest! tokiais esą, 
kad tos visuomenės gauti 
paramą.”
žodžiu, visas klerikalų “de- 

niokratiiigumas” yra tiktai 
veidmainybė. Seimo darbams 
baigiantis, visi žmonės mato, 
kad klerikalai juos apgavo sa
vo “revoliucingais” prižadais.

KAIP KRIKŠČIONYS - DEMO
KRATAI ŠEIMYNIN- 

KAUJA SEIME.

Rytoj “Naujienose” tilps mu
sų bendradarbio Kunigo, Seimo 
nario, labai įdomus straipsnis 
antrašte “Lietuvos konstituci
ją besvarstant”.

Patariame skaitytojams x tą 
straipsnį atydžiai skaityti. Ja
me aprašoma triukšmingas Sei
mo posėdis, kuriame k.-d., kad 
lengviau apsidirbus su opozicija, 
ėmė šalinti iš posėdžių socialde
mokratus ir liaudininkus.

PEfcSERGSTl MERGINAS.

Chicagos moterų rateliai 
pereitomis dienomis laikė su
sirinkimus aptarti merginų kai 
kurias bėgančius reikalus. Di
skusijų sūkurys buvo galveka- 
rių streikas ir jo pasekmės, 
žinoma, į merginas. Labiau 
gyvenime prityrusios moterys 
aiškino, kad merginos ištvir
kusios per streiką. Tai įvykę 
dėl to fakto, kad visokie auto
mobilistai ir šoferiukai noriai 
kviesdavę gražuoles pavėžėti 
ar tai darban ar kur kitur. 
Merginos labai prie to pripra- 
lusios ir, pasibaigus streikui, 
nebepaisančios važiuoti gatve- 
kariais. Sako, kad jos dabar 
stypinėja apie “kornerius” ir 
prie bulvarų, laukdamos, kad 
kokis, šoferiukas joms duotų 
raida. Tokie dalykėliai vedą 
prie ištvirkimo: kai kurios 
merginos galinčios pakliūti į 
visai nepageidaujamą skylę.

Juozas Adomaitis-Šernas
PIRMI ŠERNO ŽODŽIAI I 
AMERIKOS LIETUVIUS.

žemiau perspauzdiname iš 
“Lietuvos” komplimentų (ku
riuos “Lietuvą” likviduojant 
nupirko “Naujienos”) “Lietu
vos” leidėjų pranešimą “In skai
tytojus” ir pirmą Šerno vedamą
jį straipsnį “Musų mieriai”. 
Tuodu dalyku tilpo “Lietuvos” 
No. 50, gruodžio 14 d., 1895 m.

“Musų mieriai” — tai pirmi 
Šerno žodžiai į Amerikos lietu
vius. Kuomet tuolaikiniai Ame
rikos laikraščiai užsiėminėjo as
meninio pobūdžio polemikomis, 
juodino sau nepatinkamus asme
nis, tai Šernas pirmu savo 
straipsniu iškelia naują obalsį: 
laikraštis turi tarnauti visuome
nei, o ne asmeniniams reikalams. 
Maža to, šernas jau tuo laiku 
turėjo idėją, kurią jis taip sėk
mingai vykino gyvenimai!. Ta 
idėja buvo — Šviesti lietuvius. 
Vienoj savo straipsnio vietoj ji
sai sako, kad laikraštis turi ne 
vien tik informuoti skaitytojus 
apie tai, kas dedasi pasaulyj, bet 
tuo pačiu laiku ir šviesti juos, 
teikiant jiems žinių iš įvairių 
mokslo šakų. Kaip jam pavyko 
tatai atlikti, parado jo parašytos 
knygos, kurių priskaitonia 16 
su viršum.

Įdomus šerno nusistatymas 
kai dėl tikėjimo: “Pasistengsi
me”, jisai sako, “rodyti laikrasz- 
ty dvasioje krikszczioniszkoje, 
priimdami už pamata skvarbiau
si Christaus prisakyma: mylėk 
artima kaipo patsai sawia.”

Jau greit sueis 27 metai nuo 
to laiko, kai šernas paraše “Mu
sų mierius”. Bet ir dabar ten 
išreikštos mintys nenustojo savo 
vertės: jeigu Amerikos lietuvių 
laikraštininkai iš kairiausiojo ir 
dešiniausiojo sparnų žiūrėtų į 
laikraščio funkcijas taip rimtai, 
kaip Dėdė šernas kad žiurėjo, 
tai musų kai kuri visuomenės 
dalis nesirgtų fanatizmo liga.

In Skaitytojus,
Turime už garbia praneszti 

goduotiniems skaitytojams, 
kad musu laikrasztis ^Lietu
va” nuo szio numerio yra ro
domas naujo redaktoriaus, ge
rai apszvicsto Avyro, dabar pri
buvusio isz Europos. 1 ikemesi 
kad nuo szios dienos “Lietu
va” eis avis geryn ir geryn.

A. Olszevskis 
ir S. Lelaszius. f 4' -

Musu Mieriai.
Užduote kiekvieno lajkrasz- 

czio, jo inieris yra tarnauti ko
kiai nors idėjai, žinoma, jeigu 
tik isžda vejai, po dankeziu 
idėjos ne turės po akių tik sa
vo asabiszku mieriu, kuriuos 
per laikraszti norėtu platinti 
tarp žmonių. Gzia kalbame 
apie laikrašzczius tufincžius 
už savo mieri ne asubisžkus, 
bet vieszus reikalus žmonijos; 
laikrasžcziai gi tarnaujanti 
asabiszkiems siekiams savo 
iszlcistoju yra tai .bjaurus 
szaszas ant kulio žmonijos. 
Apie tokius nėra ka kalbeli.

Uždmote, siekiai lietu wiszko 
laikraszczio vra tarnauti lie- 
luv’iszkai idėjai, tai yra rūpin
tis apie reikalus broliu lietu
viu, apie reikalus lietuvystės 
ir tuo tn drutinti pamalus mu
su brangios tėvynės, rengti 
jai geresniu aleilia, ginti ja 
nuo prieszingtt aplinkybių ir 
visokiu nedraugu ir piktada
riu. Taigi matome, kad užduo
to toje labai yvairi, nes turi 
apimti visokius reikalus gyve
nimo musu broliu. Jeigu rei
kalai \vienstowio žmogaus yra 
visokeriopi, lai kur kas dau
giau y vairesni turi būti reika
lai tautos. Tie dalinasi in at
skirtas szakas: in dvasiszkus, 
tai yra apimancziiis reikalus 
saužines ir proto žmogaus; in 
reikalus malerijaliszktts kas
dieninio žmogaus gyvenimo.

Juozas Adoni aitis- 
šernas.

Užganėdinti lygiai Avisiems rei
kalams ne instengs pajiegos 
vieno žmogaus.

Apimdamas redakcija “Lie
tuvos,f kaip teisybe reikalau
ja, turiu apreikszti mierius, 
kokius noriu pasiekti ir ten
dencija, su kurios pagelba gei
džiu juos atlikti. Kitu tautu 
laikrasžcziai paprastai dalina
si darbu: vieni placziau apra- 
szo Aviena daly tautiszku rei
kalu, vos kada ne kada už
griebdami svetimiems dir
va; kiti wel rūpinasi apie tuos 
kuriuos anie apleido. Pas mus 
gi ir laikraszcziu maža, o dar 
ir tie ne turi liek skaitytoju, 
kiek priguli, ir paežiu darbi- 
riyikti dėl esaneziu laikraszcziu 
vos užtenka ir tie pats galės 
savo užduoto atlikti kaip' pri
dera tik lasyk, jeigu darbuo
sis su Avisu pasiszventimu ant 
naudos tėvynės, užmirszdami 
apie asabiszkus viens kitam 
nžvydejimus ir neužkanta. 
Musu laikrasžcziai negali da
lyt ies darbu, bet kiekvienas 
isz ją, kiek tik instengia, turi 
pasirūpinti užganėdinti visus 
reikalus musu tautos; reikalai 
gi tie nė tik ne mažesni, bet 
galima sakyti dar platesni yra, 
negu kitu ar lai apszwiestes- 
niu ar gerėsneme padėjime 
esaneziu tautu: mes turim ru- 
pinliesi naikinti tarp mušti 
žmonių tamsybe, kurioje jie 
paskendia ir per tai duodasi 
kitiems, iszinintingesniems sa- 
wia skriausti, turime rūpintis 
apie atitolinimą avisu prieszin- 
gu musu pasikėlimui aplinky
bių, kokios jau kitu ne stab
do; turime platinti tautiszka 
supratima, kurs pas mus dar 
ne aiszkiai iszsikeriojas; turi
me iszdirbti szokia tokia galy- 
bia, ant kurios pasiremia ga
lėtume garsinus reikalautie pri- 
gulincziti mums tautiszku tie
su. Matefyatiszkas musu padė
jimas irgi vargingesnis negu 
daugelio kitu kaimynu.

Idant užganėdinti musu tail- 
tiszkus reikalus neužtenka 
vien tik praneszti laikraszczio 
skaitytojams apie naujausius 
atsilikimus beganezio žmonių 
ir tautu gyvenimo, bet pagal 
musu nuomonia reikia ir tal
pinti pamokinanezins straips
nius isz visokiu daliu mokslo, 
idant tumu suinažinti tarp 
musu žinoniti tamsybių ir su
artinti juos su kitais, jau nuo 
senei iiTUsiszkitis pralenku
siais. l ik apszviestas žmogus 
aiszkei supranta savo padeji- 
•ma ir lengviau atranda takus 
kaip nuo Avargo apsisaugoti: 
tamsnna gi visi instengia nu
skriausti. 'Taigi mes, nepasiga- 
nedindami pranoszimu tik wien 
beganeziu ant Svieto atsitiki
mu, kiek lik musu pajiegos da
leis, stengsimės ir pamokinti 
skaitytojus laikraszczio, lygei 
alsakancziais moksllszkais 
straipsniais, kaip ir pamokini
mais, kaip reikia elgtis avIso* 
kiltose atsitikimuose. Geidžia
me teipgi, atmindami kad mu
su žmones tankiausei vra dar
bininkai ir reikalauja uždar
bio, būti kuo teisingiausiais 
infoi'inaloriais ju apie viela, 
kur yra litiosas darbas, kur 

darbinyku reikalauja ir apie 
tižmokesnius už darba. Idant 
kuo geriausei ta mieri isžpil- 
dyti, meldžiame skaitytoju, 
idant ir jie prie to prisidėtu, 
praneszdami mums kuogrei- 
cziausei apie wietas kur kokiu 
darbinyku reikalauje ir apie 
wertia darbo. Ne reikia ežia 
jokio literatiszkai apdirbto 
rflszto, užteks paežiu žiiiiu, 
mes gi juos pats pridereneziai 
pasistengsime apdirbti; pra
neszti gi paezia žinia gal ir ne 
apszAviestas žmogus.

Kiek Avienas supranta, kad 
galybia tautoms duoda tik di
delis skaitlius žmonių, sujung
tu in krūva vienokiais reika
lais. Taigi visada pasistengsi
me ne ardyti sutikima terp 
musu žmonių, bet supratimo 
reikalą platinti, stengsimos 
priežastis nesutikimu naikinti 
ir traukti visus in vienybių. 
Žinome gerai, kad tai užduote 
sunkei iszpildoma ir kad Ame
rikoj sunkiaus neg kitur, bet 
jeigu vaisiai vienybes naudin
gi ,dcl lietuvystes, argi pride
ra iszsižaucti jai naudingo dar
bo tik dėlto, kad jis sunkiai 
iszpildomas, kad dėl jo reikia 
ne retai inkunitojui nukęsti ir 
ant visuomeniszkos naudos 
aukauti savo asabiškuma. To
dėl suprasdami, kad visokia 
vienpusyste gimdo tik vaidus, 
mes stengsimės saugotis in 
vienpusystia ne inpulti. Pripa
žindami kiekvienam tiesa tu
rėti savo supratima ir nuo
mones, mes geidžiame tiktai, 
idant ir kiti lietuviszki laik- 
raszcziai tokias jau tiesas 
mums pripažintu. Jeigu loky 
pripažinimą apturėsime, isz- 
nyks ir priežastys vaidu. Kaip 
nėra gero, isz kurio piktas isz- 
dygli ne galėtu, taip nėra ir 
pikto, kureme ne butu dalies 
gero. Jeigu ta teisybe priimsi
me už rankvedy musu darbu, 
ne atrasime pamato Avienpu- 
systei. Mes ne sakome, kad 
musu nuomones geriausios ir 
ne reikalaujame, idant jas be 
permainos kiti sekiotu, tik 
mums rodosi, kad ant j u pasi
remia mes daugiaus galime 
naudingo Lietuvai padaryti. 
Ant kritisziku mums užmeti- 
nejiniu visada pasistengsime 
atsiliepti su aiszkininiu nau
dingumo musu isžreiksztos 
nuomones, nes randame kad 
kritika ne lik naudinga, bet ir 
.reikalinga: tik per kritika at
siranda ir atiga teisybe; užta
tai ne rasdami jokios naudos 
isz asabiszku polemikų ir ko- 
liojimu, prie ko, ant nelaimes, 
taip priprato musu Amerikos 
laikrasžcziai, nuo ju saugosi
mos,. nes ne galima laikraszty 
vartoti ant nenaudingu skai
tytojams rasžtu. Už laikrasz
ty skaitytojai užmoka; taigi 
turi jie tiesa reikalauti nau
dingu jiems rasztu, o ne asa
biszku koliojimu. Apie asa- 
bisžkas rokundas ir savitarpi- 
nia neužkanta iszleisloju ir

(Tąsa ant 5-to pusi.)



Rugpiucio O <3., Ižkžiiž

Juozas Adomaitis 
— šernas

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

CHICAGOS 
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rėdytoju laikraszcziu juk skai
tytojams nerupi.

Kaip kituose dalykuose, teip 
ir tikejimiszkuose Lietuwa ti
kimės apsaugoti nuo wienpu- 
systes; pasistengsime rėdyti 
laikraszty ihvasioje krikszczio- 
niszkoje, priimdami už pama
tu svarbiausi Christaus pri
sakymą: mylėk artima kaipo 
patsai savvia. Tasai prisuki
mas apsaugos mus nuo fana- 
tiszkos ncužkantos kitu ir nuo 
wienpusystes! Wisur stengsi
mos statyti ant pirmos vietos 
reikalus lietuvystes, reikalus 
musu žmonių, nes laikrasztis 
musu, kaip jau jo vardas ro
do, turi būti lietu\viszkas.

Toki yra musu norai; isz- 
pildymas gi jau ne tik nuo mu
su noru paeina, bet ir nuo lie- 
tuviszkos visuomenes; nes ir 
geriausi ir naudingiausi norai 
gal insikunyti tik tašyk, jeigu 
atranda atsakanty pritarima ir 
parama. Mes kaip inmanyda- 
mi stengsimos nuolatai laik- 
raszti gerinti; nuo lietuviu gi 
Skaitytoju priguli jy palaikyti.

Szernas.

JUOZO ADOMAIČIO (L. ŠER
NO) RAŠTAI.

Juozas Adomaitis (L. šer
nas) originali nių raštų nerašo. 
Visi jo raštai yra jo pasavinti 
svetimų kalbų raštininkų ku
riniai. Bet jis jų nevertė, o tik 
atpasakojo juos savais 4 žo
džiais taip, kad jie butų su
prantami kiekvienam bemoks 
liui. Jis parašė 16 didesnių ir 
mažesnių knygų, kurios mažne 
visos aiškina kokią nors moks
lo šaką, ar jos dalį. Jo parašy
tos knygos yra sekamos:

1. Akyvi apsireiškimai svie
te, į kuriuos žmonės nuolat 
žiuri, bet jų nesupranta; 19 
pusi.

2. Apie žemę ir kitus svie
tus, jų būvį ir pabaigą, pagal 
Heilperną, FalLą ir kitus; 255 
pusi.

3. Apsireiškimai atmosfero
je, arba meteorologija, pagal 
Vojeikovą; pusi. 238.

4. Biologija, arba mokslas 
apie gyvus daiktus, pagal prof. 
Nausbaumą; pusi. 1 17.

5. Gamtos pajiegos ir kaip iš 
jų naudotis, pagal Bitnerį; pus. 
238.

6. Geografija, arba žemės 
aprašymas, pagal Geikie, Nal- 
kovskį ir kitus; pusi. 169.

7. Iš kur atsirado musu na
miniai gyvuliai ir auginami 
augmenys, pagal Lunkevicių; 
pusi. 73.

8. Kaip gyvena augmenys, 
pagal Lunkevicių ir kitus; pus. 
129.

9. Oras. Vanduo, šviesa ir 
šiluma, pagal prof. Black ma
ną; pusi. 138.

10. Paėjimas organiško svie
to. pagal Bitnerį; pusi. 137.

H. Senų gadynių išnykę gy
vi sutvėrimai, pagal Hutchinso- 
ną; pusi. 370.

12. žvėrys ir žmogus, pagal 
Schmeld’į; čia aprašoma įvai
rių formų gyvių budai ir sa
vybės; pusi. 313.

13. Ethnologija, arba istori
ja apie žemės tautas, pagal 
dr-ą II. Haberlandą; pusi. 667.

14. Rašto Istorija, pagal A. 
B. Schnitzerį; pusi. 304.

15.. Hygiena, arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos, pa
gal Bernesą, dr-ą Noll’ą ir ki
tus; pusi. 132.

16. Nematomi priešai* ir 
draugai žmonių, pagal Bitnerį; 
pusi. 113.

Be to jis parašė kelias kjiygas 
k. v. “Bankvedis Gromuly Ra
šymui, nepadėdamas ♦ savo 
vardo ant jų, ar taisė p. A. Ali
šausko verstas ar rašytas kny
gas, k. v., “Istorija Chicagos 
lietuvių ir jų parapijų ir kun. 
Kriaučiūno pro va su laikraščiu 
“Lietuva.”

PRIVERSTINĖS BLAIVYBĖS 
SĖKMĖS.♦

Chicagos dienraščiai savo ve
damuose straipsniuose sutraukę 
priverstinos blaivybės nuveiktus 
darbus per pastaruosius kalen
dorinius metus paduoda žymiai 
sumažėjusius mirčių nuo alko- 
holybės, prasikaltėlių, priimtų į 
beprotnamį ir kitokių šitos rų- 
šies žmopių nuošimčius, paly
ginti su jų nuošimčiais 1915 m. 
Pripažinimas nedarbo padidėji
mas teisinamas tuom, kad ban
kiniai taupos depozitai yra pa
didėję. Nors yra gera pakeisti 
ginčus konkretiniais skaitmeni
mis, bet nėra reikalo turėti sta
tistiką įrodymui to, kad padidė- 
jtįsieji taupos depozitai neatsve
ria tų ekonominių pavojų, kurie 
paeina nuo nedarbo, kadangi 
yra platus skirtumas tarp žemų 
algų mokėtų 1915 m. ir augštes- 
niųjų mokėtų pastaraisiais me
tais. Mažiau žmonių dirba, bet 
i u uždarbiai didesni ir tuomi iš
aiškinama didesni taupiniai.

Skaitmens galima sustatyti 
taip, kad jie parodytų visa, ką 
tik nori, todėl aš neturėdamas 
didelio užsitikėjimo blaivybės 
šalininkų surinktiems skaitme
nims, leidausi pats skaitme
nis rinkti. Aš suradau, kad 
musų Cook kauntės kalėjime 
1918 m. (prieš priverstinės blai
vybės įvedimą) buvo 9,539 kali
niai, o 1.921 m., priverstinei blai
vybei išbuvus daugiau kaip dve
jus metus, jų skaičius pašoko 
iki 10,609 ir kalėjimo užveizdas 
\Vestbrook sako, kad jei pirmas 
1922 m. pusės nuošimtis bus iš
laikytas, tai šiemet kalinių nuo
šimtis bus dar didesnis. Iš 1 Ili
nojaus valstijos kalėjimo Joliete 
aš sužinojau, kad, kuomet 1916 
m. kalinių buvo priimta 135 ma
žiau negu 1914 m., o 1918 m. 
dar mažiau 189 — tai 1920 ir 
1921 m. priimamų kalinių skai
čius vis augo, 1921 m. kalėjiman 
atsiųsta 83 kaliniai daugiau ne
gu 1916 m. Skaitmens nuteis
tųjų visam amžiui dar geriau 
nušviečia, dalyką, kadangi kuo
met 1914 m. šitos rųšies balisti
nių bribuvo tik 10, o 1918 m. 
pribuvusių skaičius pašoko iki 
15, tai priverstinės blaivybes 
metais,-1919 m., tas skaičius pa
šoko iki 23, o 1921 m. (dau
giau kaip metus laiko išbuvus 
priverstinei blaivybei) skaičius 
pasiekė 33, kas parodo, kad 
priešpriverstinio laiko 1914 m. 
nusikaltėlių įregistravimo skait
mens padidėjo daugiau negu 200 
nuoš. šerifas Charles W. Pe- 
ters išleido skaitmenis, parodan
čius, kad 1921 m., kuriais pri
verstinės blaivybės šalininkai 
taip labai didžiuojasi, 10 asme
nų tapo pakarta jo tarnybos ri
bose, didžiausia skaičius pakai'* 
tų kuriais nors metais nuo 1915 
m., kuriais tik vienas buvo nu
baustas mirties bausme. Miesto 
teismo klerko James A. Kearn* 
s’o knygos parodo, kad 1921 m. 
buvo paduota 51,300 nepridera
mo pasielgimo bylų, o 1918 m., 
kol dar nebuvo priverstinės blai
vybės, tokių bylų buvo tik 45,- 
946.

Šitie skaitmens turi didžiausią 
svarbą, atsižvelgus į tuos žadė
jimus, kuriuos darė priverstinės 
blaivybės šalininkai praeity. Jie 
sakė, kad bląibyvę įvedus prasi
žengimų skaičius sumažės. Jie 
tvirtino, kad prarastosios įplau
kos atsimokės policijos skyriaus 
sumažinimu. 1919 m. prašant 
padidinti policijos skyrių buvo 
prašoma miesto tarybos palauk
ti pri verstinės blaivybės sėk
mių toliaus, kada įstatymas į- 
sigyvens. Beveik po trijų metų 
i o gyvavimo mes matom, kad 
Chicaga padidino policijos sky
rių 1,000 narių, o miestas nega
li atsimokėti savo sąskaitų, ne
žiūrint be galo augštų mokesčių, 
padidėjusių ačiū nužudymui j- 
plaukų už gėrimus.

JAUNAS DENTISTĄS APSI
VEDĖ.

S. Staniulįute—<C. Cherry.

Rugpjūčio 5 d. jaunas lietu
vis dantistas C. Cherry apsive
dė su p-le S. Staniuliute.

Vestuvių iškilmės įvyko 
jaunosios tėvų namuose. Iškil
mėse dalyvavo veik visi lietu
vių daktarai, dantistai ir vais
tininkai, ir šiaip gražus bū
relis jaunavedžių draugų ir 
draugių.

Iškilmės buvo gražios. Sve
čiai linksminos pereitą šešta
dienį nuo penkių po pietų iki 
vienai ryto, o sekmadienį nuo 
pietų iki vienai ryto.

Priverstinės blaivybės šalinin
kai girias svetimais nuopelnais. 
Kada žmonėms geriaus supra
tus higieną (blaivybės įstaty
mas nieku prie to neprisidėjo) 
žmonių marumas sumažėjo, tai 
jie sako, kad tą padaręs blaivy
bės ‘įstatymas. Gerų piliečių 
palinkimą prie blaivybės (be į- 
statymo vertimo) jie skaito pa
teisinimu naikinimo laisvės 
Jungtinėse Valstijose. Kadangi 
priverstinės blaivybės šalinin
kai neišlaikė savo žadėjimo, tai 
žmonės neprivalo ramiai žiūrėti, 
kaip netinkamas įstatymas ple
čia tas blogybes, kurioms jis 
buvo skiriamas naikinti.

A. J. Cermak, Aldermanas.

DIDŽIUOJASI PAČIUTE. •
John 1). Bice, boilermeike- 

ris, būdavo labai didelis pagy
rų puodas. Jis dažnai girdavo
si savo muskulų ir kumščių 
spėka. Vakar jis su savo pačiu
te nuėjo atlankyti draugų, ka
me jis pradėjo nesvietiškai 
girtis. Tai, žinoma, nelabai pa
tiko jo pačiutei. Jinai nebesu- 
silaikydama iš piktumo, paė
mus torielką smogė jam gal
von. Žinoma, torielką nuo 
smūgio subirėjo. Vėliau polici
ja atrado Bice bevaitojantį 
perskelta galva.

-Kur jinai? Mes ją areštuo
sime — tarė policistas.

—Noserr— atkirto Rice. — 
Aš galiu tuo lik pasididžiuoti.

Čia jis ir pastvėrė savo pa
čiutę glėbin. Mat pačiutė bran
gesnė, negu galvos kiaušas.

BANDITAI LAIMĖJO $11,000.
Du banditu, apsiginklavusiu 

revolveriais, pabarškino į du
ris namo prie 4531 Ilazel avė. 
P. Gusta, šeimininkas, paklau
sė - - kas čia? Atidarius jam 
duris, banditai atstatė į jį re
volverius ir pareikalavo iškel
ti rankas. Po penkių minučių 
banditai prasišalino, nusineš
dami $19,01)0 vertės brangak
meniais ir $1,000 pinigais. P. 
Gasla yra turtingas grosernin- 
kas.

Oiivnp.6, Iii 1

Vestuvių iškilmėse dalyvavo 
ir p-lė M. Rakauskaitė. Ji, jau
navedei okonlpanuojant pianu, 
savo žavčjaneiu balseliu nema
žai svečius palinksmino.

Beje, kaip girdėt, kai kurie 
pasislėpę gydytojai iškirto jau
navedžiams ytin nemalonų 
“šposą”...! Sako, kad jaunave
džiai po iškilmių sugrįžę savo 
naujau “flatan” visai keblioj 
padėty atsirado...

Who’s ųext? Well, žinovai 
tvirtina, kad ar tik nebus 
“best man”... ir kai kurie 
pastebėjo žiedą ant Onytės 
kairiosios rankos piršto....

Palauksim, pamatysim.
— Reporteris.

PROHIBICIJOS AGENTAI 
GAVO BĖGTI.

Užvakar prohibicijos agentai 
atsilankė ponios Klcbba na
mai), 4314 Wrighwood avė., 
jieškoti “munšaino” ir areš
tuoti jos širduko, Stanley Kle- 
bba. Užlipus jiems ant prie
angio, poni Klcbba pasirodė 
su kūdikiu rankose prįe lango 
ir paklausė:

—Ko jus norite? Kulkos?
Prohibicijos agentai turėjo 

greitai pasitraukti. Jie pasi
šaukė Town' Hali policijos pa
galbos. Jai pribuvus, p. Kleb- 
ba pasitraukė, bet tai buvo per 
vėlu. Policija išlaužė užpaka
lines duris ir surado dvi bučki 
raugalo. Jos širduko nesura
do; ponios Klcbba irgi neareš
tavo.

PAVOGĖ 12 AUTOMOBILIŲ.
Laiku pastarųjų dvidešimt 

keturių valandų Chicago  j pa
vogta 12 automobilių. Tuo pa
čiu laiku policistams pasisekė 
surasti 12 pirmiau pavogtų au
tomobilių. Reiškia, vagiliai ir 
policija išėjo lygioms.

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos
i 12th STREET
1 Tel. Kedzie H9U

RooseTdt Rd. ®
9 Arti 81 Loili Art^ W
| EH1CASO, ILL. ®

įveskite elektrai dratus savo
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovų patogiam laike, 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaili

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th Street

Telefonas Bouleyard 1892 ir 7101

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CIJIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

AREŠTAVO MMONIEHIŲ - 
SPYDINO.

Ralph Riiigs, sunūs milio- 
nieriaus, tapo vakar areštuotas 
polįeisto Clement Loy. Hines 
spydinęs ^heridan keliu, kur 
jį ir pagavo policistas. 14 rug
pjūčio jis turės eiti pasiaiš
kinti teigėjui. Žinoma, reiks 
užsimokėti kelis dolerius.

THOMPSON O BUŠAI ĘVI- 
TĮNA.

Pasibaįgus gatvekąrių strei
kui, majoro Thompspno “bo
sams” biznis sumažėjo. Vakar 
vienuolika “busų”- kvitino 
“'džiabą”. AĮdermąųąs Seli
avą rtz tyrinėja jnajorų plaųą.

MAŽIAUSIAI MIRČIŲ LAIKE 
STREIKO. *

Vakar p. Bandeseų, sveika
tos koiųisionicrius, paskelbė, 
kąd laiku gatveRayių streiko 
Cjiicagoj buvo mažiausiai mir
čių. Sveikatos autoritetai, ne
galėdami surasti tam tinka- 
kamos priežasties, mano, kad 
tai įvyko ačiū gatvękarių strei
kui. Jie sako, kad tuo laiku 
buvo kur kas mažiau bildesio 
ir triukšmo.

PAŠOVĖ BROLIUKĄ.

Alcxander Dorsha, šešių me
tų vaikas, 4707 So. Robey. gat.» 
tapo netikėtai pašautas savo 
broliuko, Jonuko, 10 metą am
žiaus. Tai įvyko jiedviem be
žaidžiant i užtaisytu šautuvu. 
Alcxander’o peršauta koja.

MIEGOKI ANT STOGO 
SVEIKIAUSIA.

Chicagos (Sveikatos Tarybos 
leidžiamas savaitinis buletinas 
pataria miegoti ant namų sto
gų. Pasak jo, sveikatingumas 
žymiai pakiltų, jei miestie
čiai miegotų ant savo namų 
stogų laike karščių. Butų ge
rai tai patikrinti praktikoj.

KUMPIAI ATPIGO.

Amerikos Mėsos Pokeriu v 
Institutas paskelbė, kas kum
pių kainos nupuolė nuo 15 iki 
20 nuošimčių bėgy pereito me
nesio. Tokiomis kainomis 
kumpiai parsiduodą visose di
desnėse 'mėsos krautuvėse. Sa
ko, kad tas kainų puolimas 
tęsis ir ant toliau.

Suteiksime lempas ir 
meterį

VELTUI!

KUOMET jūsų namai 
dratais išvadžioti elek 

trui, mes įdėsime veltui 
meterį, kuris mieros elek
trą, kiek išvartoja,t, ir su
teiksime lempas, kurios ma
toma ant paveikslo kiekvie
nam fixture. Elektros kon- 
traktorius su šiuo nieko ne
turi, tik praneš mums, kad 
jau d ratai suvesti.
Gaukit veltui apkainavimą 
išvadžiojimui dratų nuo 
musų patikėtinų kontrak- 
torių, kurie mielai ir atsar
giai apskaitliuos smulkme
niškai ir kaip greit darbas 
bus užbaigtas, tuoj galite 
pasišviesti. Klausdami at
sakančio, laisniuoto elekt
ros kontraktoriaus, netoli 
gyvenančio, vardo, telefo- 
nuokit Randolph 1280, Lo- 
cal 287.

Commonwealth 
Edison Company 

72 West Adams Street

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffle,
pleiskaną mirtinąjį priešą.
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rufnes nuolatos ir po to, ir 
tuo bildu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekoso, arba prisiąs- 
kjto 75c. tiesiai j labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyu, N. Y.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudSjimiį 
Jei skaitant raide» susi lieja, 
Jai raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimai aklę, 
Jai skaitant ar siuvant akis ska« 

da, tuomet reikalaukit akiniu.

John J. Smetana
Akini? BfecialirtM 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvfet.

Ant trečio augšto viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 19 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 plot?.

DR. VAITŲSH, O. D. 
Lieta vis Aki? S>eclaiiata»

Taiengvins akių Įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuos? Bgzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speeialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

ŠIANDIE PINIGU I 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
17c. už 100 auks.

arba
585 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
Distriėt Bank
State Bank—-

Clearing Housc Bank
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas * 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 .po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St. 
Tek: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, G iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po pi et, 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, Iii.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

V

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTĄS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak, 
Phone Canal 02Č7

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAšIUS ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Residencljos Tel. Boulevard 1042 i

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St.» Chicago.
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NAUJIENOS, ChYcago, III. Sereda, Rugpiučio 9 <į, 1922

Lietuviu Rateliuose
Naujienų! piknikas.

ruožais perbėgo “Nauji tnų” 
sėkmingą augimą ir jų svar
bi lietuvių visuomenei. Jis 
priminė, kad “Naujienas” 
skaito su pasigerėjimu nelik

R. J. Bischoffo kretli- 
doriy atidai

Nors ir diena buvo lietinga
ir gatvekariai streikavo, be: 
vistik šįmetinis Naujiem) pik
nikas visais atžvilgiais pilnai 
pavyko pereitą sekmadienį, lie
pos 6, Gardners darže. Nors t^i 
dieną dangus iš anksto apsi
niaukė ir Perkūno Dievaitis vi
su rastumu pareiškė savo rūs
tybę, bet vistik žmonės pradė
jo gausiai rinktis piknikan dar 
net prieš devynias iš ryto. 
O jau apie pietus piknike buvo 
žmonių aipie pusantio tūkstan
čio. Ir iki pat vakaro žmonės 
vis dar rinkosi piknikan, tarsi 
bitės avilin. Daugiausia žmo
nių atvažiavo savais automo
biliais, gi kurie savų neturėjo 
— atvažiavo samdytais.

Nežiūrint to, kaip jau minė
jau, kad tą dieną buvo nepas
tovus oras, tečiaus susirinku
sių žmonių ūpas buvo labai 
geras. Visi sutikę savo pažįs
tamus sveikinosi, būreliais vai
kštinėjo, kalbėjosi ir linksmai 
tarp savęs juokavosi. žodžiu, 
visi buvo linksmus ir pilnai 
patenkinti pikniko įvairumais. 
Jaunimas, d. K. Pociaus orkes
trai gražiai griežiant, smagiai 
šoko įvairius šokius.

Biškį po keturių orkestrą 
sukvietė publiką paskirtim pro
gramai vieton. Pirmiausia or
kestrą sugriežė Marsalietę ir 
Internacionalą. Paskui Pir
myn Mišrus Choras, p. P. Sar- 
palio vedamas, sudainavo kele
tą liaudies dainelių.

Po to programo vedėjas d. 
A. Zymontas pristatė vyriausį 
Naujienų menadžcrį d. K. 
Jurgelionį kalbėti. Jis trumpais

socialistai, bet tautininkai, bol
ševikai ir net katalikai .

Antras kalbėjo d. P. Grigai
tis, vyriausias “Naujienų” re
daktorius. Jis aiškino eina 
mąją Lietuvos politiką. Jo 
kalba buvo ryški, gyva ir pa
mokinanti. Baigdamas savo 
kalbą d .Grigaitis paprašė pub 
likos sumesti bent kiek aukų 
Lietuvos Laisvės Fondui kovai 
prieš dabartinę reakciją Lietu
voj. Ir bematant suaukota 
suvirš 47 dol.

Programui pasibaigus jauni
mas vėl šoko, o seniūnas bū
riais vaikštinėjo ir linksmai 
kalbėjosi apie einamuosius die
nos klausimus.

Beje, reikia pažymėti, kad 
biznis per visą dieną ėjo kaip 
iš pypkės.

Prisiartinus paskirtam lai
kui, tai yra biškį po astuonių, 
prasidėjo bengallinių ugnių 
leidimas į orą, kas labai užin- 
teresavo publiką. Visi su di
deliu žingeidumu ir pasigerėji
mu atmetę galvas aukštyn 
žiurėjo į iškilusias ir su dide
liu trenksmu- ore sprogstan
čias įvairių įvairiausias benga
lines ugnis... Irtai buvo ko 
stebėtis ir gėrėtis!

Publika gražiai linksminosi 
Naujienų piknike iki pat vė
lumai. — Ten buvęs.

TOWN OF LAKE.
Iš Viekšnių Kliubo darbuot.s.

Nors Viekšnių Kliubas dar 
neskaitlingas nariais, bet kai 
visi kliubicčiai sutartinai . vei
dą, tai ir trumpu laiku daug 
<as gero jau nuveikta. Lietu
von pasiųsta jau gana graži 
)inigų suma pastatymui Viek
šnių 4-rių klasių progimnazi- 
( os.

Gruodžio 20 dieną, 1921 m., 
pasiųsta minėtam tikslui 44,- 
500 auksinų, o birželio 13 d., 
š. m., pasiųsta 12,(MM) auks. 
palaikymui Viekšniuose viešo- 
O knygyno. Be to, minėtam 
<nygynui užprenumeruota ke
letas laikraščių, taipjau pasių
sta apie 100 egz. įvairinus tu
rinio knygų.

Liepos 28 dieną, š. m., vėl 
pasiųsta 56,400 auks. pabaigi
mui statyti minėtos progimna
zijos. Tokiu budu minėtas 
diubas iki šiol yra pasiuntęs 
viso 113,500 auks. apšvietus 
reikalams.

Viekšnių Kliubas žada dar
buotis ir suteikti pagalbą ap-

Lietuviškuose laikraščiuose 
tilpo visiškai priešingos žinios 
apie dabartinį Bischcffo ir ko
miteto veikimą. Keli susirinki
mai buvo laikomi bėgyj pereitų 
dviejų savaičių ir ant susirinki
mų kreditoriai priėmė vienbal
siai dabartinę propoziciją, bet 
musų priešai išgirdę, kad mes 
galime atgauti savo prarastus 
pinigus, pradėjo varyti agitaciją 
prieš dabartinę propoziciją.

Vienas, musų visų priešas, pa
taria, kad nesiskubinti su dole
riais, bet kodėl jisai atsimainė 
savo notas ?

Tie, kurie skleidžia klaidingas 
žinias, reikalavo, kad Bischof- 
fas atiduotų jiems visus pinigus 
tuojaus, o jei tada dirbtų ir pa
gelbėtų Bischoffui, jeigu propo
zicija ir nebūtų teisinga, bile tik 
jie gautų savo pinigus, o jeigu 
jiems pinigai nebus atiduoti, tai 
jie dirbsiant priešais, ką dabar 
ir daro. Musų priešams buvo 
pasakyta, kad jie nėra geresni 
už kitus ir kada laikas ateis, 
bus atmokėta visiems kartu. 
Tai dabar jie ir pildo savo grasi
nimus skleisdami visokius, be- 
pamatinius paskalas.

Darykite kaip išmanote, bet 
žiūrėkite, kad klausydami prie
šų nepadarytute klaidos. Jus ži
note kokį keblumą mes turėjo
me praeityj nuo panašių priešų, 
bet su laiku jie tapo nugalėti ir į 
žmonės laimėjo pradinį pama
tą. Jeigu mes klausymo priešų 
ir atidėliosime dieną nuo dienos, 
laikas praeis ir mes nieko negau
sime. Turime veikti pakol dar 
nepervėlu. v

I JIEŠKD DARBO
JIEšKAU darbo už bučerį. 

Turiu tame darbe patyriipo.
Reikale praneškit: 

Yards 2202

REIKIft ŪAB8ININKĮJ
_______ MOTERŲ_______

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st St. 

------------------------------------- - ■ ■ ........-........ ..............

REIKIA moterų ir merginų 
naktiniam darbui prie benčių ir 
mašinų nuo 6:30 iki 10:30.

Cassady Fairbanks Mfg. Co., 
6126 So. La Šalie St.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
pridabojimui 256 metų vaiką arba ve
dusi pora kuri apsiimtų tą darbą. Tu
ri būti blaivi moteris.

JUOZAS VAIŠVILA 
3435 So. Halsted St., 

Matyti galima po 6 vai. vak.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo, pri
dabojimui 31/2 metų mergaites. 
Valgis kambaris ir mokestis. 
Kreipkitės, 2941 W. Pershing 
Rd» Bartkus nuo 5 iki 9 vai.

JIEŠKAU moters ar merginos 
prie namų darbo. Atsišaukite 
greit. Apie išlygas susitaikysim.

A. JUKNIS,
3225 Auburn Avė.

Didelis skaitlius kreditorių 
jau atsimainė savo notas ir kurie 
atsimainys su laiku, bus daro
ma visos pastagos, kad atgavus 
prarastus pinigus su laiku.

R. J. Bischoffo Kreditorių 
Komitetas.

(Apgarsinimas)

REIKTA saleslaidės, mokan
čios lietuviškai, geistina, kad 
mokėtų ir lenkiškai.

I. GOLDSTEIN & SON, 
2400 So. Oakley Avė.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Nuolati
nis darbas, geras mokestis.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

BEIKIA moterų sortavimui 
skudurų. Aukščiausis užmokes
tis, nuolatinis darbas.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

Pranešimai
Bridgeport. -— Šios kolonijos bend

ras susirinkimas Įvyks seredoj, rugp. 
9 d., 7:30 v. v., Raymond Chapelėj, 
816 W. 31 gat. Visų draugijų valdy
bų nariai ir šiaip visi lietuviai be 
skirtumo pažiūrų kviečiami laiku su
sirinkti, nes tinime apkalbėti kaip 
mes prisidėsime prie demonstracijos.

— Bendras Komitetas.

REIKIA moterų ir merginų 
virš 16 metų į dėžių (box) dirb
tuvę.

Kreipkitės
RATHBORN ITAIR & 

RIDGVVAY CO.,
1418 W, 22nd St.

REIKIA 1ARBININKL
VYRŲ

!! REIKIA !!
Darbininkų — vyrų į galvaniza- 
vimo skyrių. 42c. į vai. Joslyn 
Mfg. & Supply Co., 3700 South 
Morgan St.

REIKIA patyrusio lietuvio 
bučerio. Turi mokėt čekiškai, 
lenkiškai ir angliškai. Atsišau
kite greitai.

1621 So. Halsted St.,

AUTOMOBILIA1~
PARDAVIMUI Paige touring 

karas, 6 cyl. Continental motoras 
1917 metų. Parduodu labai pigiai 
galima matyti vakarais., Chas 
Wirbick, 4002 Brighton Place, 
Phone Lafayette 7366.

;_ _ RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai, geram stovyj. Taipgi 
grojiklis pianas, lempa ir notom 
kabinetas visiškai nauji, turi būt 
greit parduoti. Kreipkitčs658 W. 
31 St., 2 lubos iš franto.

PARDAVIMUI^
PARDAVIMUI BARBERNĖ, 3 

krėslai ir viskas kas reikalinga pr?e 
barbernės biznio. Renda apmokėta 
iškalno. Parduosiu tik už $300. Tai
gi nepraleiskite progos. Esu privers
tas parduoti, nes turiu kitą biznį. 
Kreipkitės į Naujienų Skyrių, 1614 W. 
46th St., No. 53.

PARDAVIMUI saliunas lenkų 
ir lietuvių apgyeventoj vietoj. 
Turiu parduoti greitu laiku, nes 
išvažiuoju į kitą miestą.

4125 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, gera vieta ir gerai biz
nis eina. Svarbi pardavimo prie
žastis. Pašaukit

Lafayette 6177

PARDAVIMUI BUSS BODY Vi
sai naujas, nevartotas, ant 30 sėdy
nių. Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
nuo 5 iki 10 vai. vak., nedėlioj visą 
dieną:

5406 So. Nordica Avė., 
Vienas blokas nuo Archer Av. į šiaurę

Chicago, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DE- 
likatesen, ice cream, saldainių, taba
ko, cigarų ir šiaip smulkių daiktų 
krautuvė. Daroma geras biznis; prie 
daikto ir pragyvenimo kambariai. 
Renda pigi, lysas ant 2 metų, parduo
siu pigiai. Atsišaukite:

524 W. 33rd St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė, kas norite gerą biznį įsigy
ti su mažai pinigų, tam yra gera pro
ga ant Šio pirkinio. Priežastis par
davimo nesveikata.

Klauskite:
Tel. Boulevard 2335

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė labai dailioj vietoj, biznis 
cash, visokių tųutų apgyventa apy
garda. Parduosiu pigiai, nes turiu 
greit išvažiuoti Lietuvon.

2900 Lowe Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventoj vietoj, biznio 
išdirbtas, ruimai dėl gyvenimo, gera- 
džius dėl dviejų mašinų. Parduosiu 
už pirma pasiūlymą, nes turiu išva
žiuoti į Lietuvą.

3041 Archer Avė.

EXTRA PARGENAS
Saliuno barai pardavimui labai pi

giai, kam* reikia barų atsišaukit greit 
nes mes turime dvejus barus. Nepra
leiskit progos.

158 Kensington Avė., 
Kensington, III.

Tel. Pullman 5885

PARDAVIMUI lietuviškame 
hotelyj štoras su visais’ įtaisy
mais, kendžių, cigaretų storu i 
arba galima saliuną atidaryt.

1606 S. Halsted St.

KAS PIRMESNIS TAS LAIMĖS 
Gera karčiam-a turi būti parduot? 
pirm 15-tos šio "mėnesio už aukštesrv’ 
nasiulima, reiškia kas daugiau našiu 
lis tas karčiams numirks. Kaino? 
nėra, Atsišaukit: 504 F. 115 St. 
kampas Cottage Grove ir 115 gatvių

PARDAVIMUI BUČERNĖ. GRO 
šerne, tningi 2 aukštų muro namas ir 
finlin tuščias lotas, geroj vietoj, gerai 
biznis eina.

5129 Ar^lmr Avė., 
kempes Kildnre Avė.
Tel. Lafayette 0392

NEPRALEISKIT ŠITOS PROGOS 
nes turi būt parduota į tnimna laike 
bučernė ir pmsernė. Bar-'i ir vis-' 
iteisvmai vartoti. Parduosiu
už pirmą nnsiub ma.

1334 W. 61 st St.

PARDAVIMUI Pool Table - 
už gana prieinamą kainą.

Kreipkitės:
4345 So. Hermitage Avė.

NAMAI-ŽEME
BUDAVOJIMO IR SKOLINIMO 

Asosiacija turi parduoti 2 aukštų mū
rinį namą su skiepu lietuvių apielin- 
kėj, netoji bažnyčios už $2,800. Kreip
kitės Asosiacijos ofisą 1157 W. 18th 
St., arba Randolph Brabenec, 2010 So. 
Throop St.

FARMOS! FARMOS!
3 farmos su visais įtaisymais neto

li Chicagos prie gero Joliet kelio, par
siduoda pigiai arba išmaino ant Chi
cagos namų.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

NAMAI-2EME
VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 

BRIGHTON PARK’E 
2424 W. 45th St.

Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielin- 

kėj. Mainysiu ant bučeroės, groser- 
nes, saliuno ar kito kokio biznio, pasi- 
skubintkit kas norit geros progos.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

Phone Boulevard 1550

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2jų pagyvenimų po 4 ruimus, namas 
randasi gerame stovyj. Parduosiu 
už teisingą pasiulimą.

Atsišaukite:
3654 So. Emerald Avo.

PABDAVIMUI medine cottege 
ant vieno pagyvenimo ir garad- 
žius vienai mašinai. Viskas gera
me stovyj. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 931 W. 34th St.

PARDAVIMUI VIENAS IR PUSĖ 
aukšto medinis namas, visas geranve 
stovyj, gražioj lietuviškoj kolonijoj. 
Parduosiu labai pigiai.

Atsišaukit:
5133 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI ŪKĖ 55 AKRŲ 
geros žemės su trioboms, gyvuliais, 
mašinomis ir javais tik už $4,000.00. 
Priežastis, savininko senatvė ir nega
lėjimas toliau ukininkystę vesti. Rei
kia įnešti rusę sumos, o raštą suligs 
ant labai lengvo išmokesČio. Viena 
mylia nuo stacijos. Taipgi ir upė 
bėga per krašta šio lauko.

Pamate šia vietą persitikrinsit, kad 
kaina labai žema. Norint daugiau in
formacijų rašykit tuoj savininkui.

J. KIAUNĖ,
R. R. 1, Box 89, Irons, Mich.

PARDAVIMUI 2 FLATU MURO 
namas po 6 kambarius: karšto vande
nio šiluma, garadžius 4 automobj- 
liams; aiti Ashland ir 59-os. Tai 
grobis už $12,000. Puiki bizniava 
prapertč prie Ashland taipgi tuščia.

BOWES,
5905 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 60x125 pėdų 
lotas į rytus priekis prie 66 Avė. 
pusė bloko į pietus nuo Archer 
Avė., labai pigiai, greitam parda
vimui. Kreipkitės į Naujienas 
No. 87.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
su 4 kambariais iš užpakalio dėl pa
gyvenimo ir štoras iš priekio, su ga- 
radžiunv dėl automobiliaus. Taipgi 
parduosiu ir fornišius.

Atsišaukite:
3956 S. Rockwell St.

MOKYKLOS

A + A
VACLOVAS RUKUIZO

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
panedėiyj, rugp. (August) 7 die
ną 4:10 vai. vukaie. Buvo gi
męs 38 metai atgalios, Grinke- 
liškio parapijoje, Kėdainių ap. 
Amerikoje išgyveno 17 metų. 
Priklaūsė į sekamas draugijas: 
122 kp. S. L. A., Kunigaikščio 
Mindaugio, L. P. Karalaičio Ja- 
gielos, L. P. Valnoste ir L. P. 
Ateities.

Laidotuvės atsibus ketverge 
10 d., rugp. 9 vai. iš ryto, bus 
išlydžiamas iš namų, 6530 $o. 
Robey St., į šv. Kryžiaus bažny
čią, o iš bažnyčios į kapines šv. 
Kazimiero.

I
 Paliko dideliame nubudime 

savo mylimą moterį Zofiją, sū
nų Vaclovą ir dukterį Wilhel- 
mina. Taipgi savu senutę moti
ną Mikaliną ir brolius Adolpą 
ir Petrą, taipgi seserį Bronisla- 
vą, Marijoną, Mikaliną ir Oną.

Nuliudusi
Moteris Zofija, sūnūsVaclovas ir duktė Vilhelma

švietos reikalams savo vien- 
ginčiams Lietuvoj ir ateity.

Šis kliubas laiko savo susi-
9

rinkimus kas mėnesis šeštą 
dieną. Davis Sųuare Parko 
svetainėje.

— Antanas Mosgeris, 
Komisijos narys.

C’’cero. — Ciceros Lietuviu Pas. 
Kliubas laikys mėnesini susirinkimą 
nėtnvčioj, rugp. 11 d., 7:30' v. v.. Ta- 
moliunienčs svet., 49 Avė. ir 15 St. 
Draugai susirinkite laiku ir atsives
kite naujų draugu.

— Kliubo sekretorius.

JUOZAPAS SIMONAITIS

Persiskyrė su Šiuomi pasauliu 
ištiktas nelaimės, rugpiučio 1 d., 
turėdamas 25 m. amžiaus. Pa
ėjo Smilgių valsčiaus, Panevėžio 
apskr. Amerikoj išgyveno 13 
metų. Likosi palaidotas rug
pjūčio 5 d. į šv. Kazimiero ka
pines. širdingai tariu ačiū gi
minėms, draugams ir pažysta
miems už dalyvavimą laidotu
vėse. Lai būna tau Juozuti 
lengva šios šalies žemelė. Pa
siliekame nubudime.

Tetulė ir visa šeimyna.

CICEROJ.
• Manifestacija pažimėjimui 

Lietuvos pripažinimo.
Rugpjūčio 6 dieną vietos 

dešinieji 'surengė madifestaci- 
jas pažymėjimui Lietuvos prL 
pažinimo. Iškilmė prasidėjo 
parodija gatvėmis ’ ir baigėsi 
bažnytinėj svetainėj. Publikos, 
išskiriant mažus vaikus, buvo 
nedaug.

Parodijai pasibaigus visi su
sirinko bažnytinei! svetainėn, 
kur buvo suruoštas programė
lės ir prakalbos.

Progresyviai žmonės prie 
šios manifestacijos neprisidėjo. 
Jie žada prisidėti prie Chicagos 
lietuvių visuotinos manifesta
cijos. —Cicerietis.

Biblistų prakalbos.
Rugpjūčio 6 dieną Lietuvių 

Liuosybės svetainėje įvyko 
biblistų prakalbos. Pirmiausia 
buvo pamaldos. Paskui mišrus 
choras sudainavo porą gies
mių. Po to sekė prakalbos, 
arba geriau pasakius, biblijoj 
rašto aiškinimas. Kalbėjo lie- 
tuvys ir anglas. Žmonių buvo 
susirinkę veik pilna svetainė.

— Cicerietis.

...Brighton Park. — Visų organizacijų 
valdybų bei šiaip visuomenės darbuo
tojų, be pažiūrų skirtumo, susirinki
mas įvyks šiandie, 7:30 vai. vakaro, 
parapijinėj svetainėj, 44th St. ir So. 
Fairfield. Susirinkimas šaukiama 
Lieutvos pripažinimo reikalu.

J. K. Enceris, lok. rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tol. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi- 

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

ISRENOAVOJIMUI
RENDAI KRAUTUVĖ IR UŽPA- 

k. ’vj 4 kambariai, taipgi yra bamė, 
randasi 3549 S. Halsted St.

H. EPŠTEIN,
Rm. 337 — 154 W. Randolph St.

Tel. Main 2662
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REIKIA DARBININKŲ
y YRUir MOTERŲ

REIKIA vyri] ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistes etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Boom 209.

REIKIA OARBINiNKŲ
VYRŲ A

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
ši na, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit M r. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies kiemą. $4.00 per dieną.

Kreipkitės:
Conci’ete Eng.ineering’ Co., 

1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, puikus pragyvenimui 
kambariai.

1257 Crawford Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant saliuno. Turiu 3 pagyvenimų 
mūrinį namą, po 4, 4 ir 7 kambarius, 
elektriką, foroisu šiluma, ant pirmo 
flioro, aukštas skiepas. Namas ran-, 
dasi ant Bridgeporto, lietuvių koloni
joj, parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant saliuno nepaisant kokioj apielin- 
kėj. Kreipkitės tuoi. J. Namon, 808 
W. 38rd PI., arti Halsted St. Tel. 
Boulevard 155Q.

PARDAVIMUI visokių skanu- 
minų štoras bizns randasi geroj 
vietoj. Parduosiu už labai pigią 
kainą. Priežastis pardavimo svar 
bi. Atsišaukite, 8308 S. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė; biznis išdirbtas gerai. Par
duosiu pigiai, galite matyti nuo 
11 iki 11 vai. vakare.

3316 So. Union Avė.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj viętoj; turi būti parduota į 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti. 
Atsišaukite j Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

PARDAVIMUI barbernė įtai
symai naujausios mados. Pigiai 
Kas pirmas, tas laimes. Naujie
nos, Box 85.

KAS NORIT BIZNIAVŲ LOTŲ 
nirkt ar mainyt. Turiu du kampiniu 
lotus, išmokėtus, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant automobilio, bučer- 
nės, namo ar grosm’io nepaisant kokio1' 
apielinkėi. Atminkit tolimesniame lai
ke bus dideli pinigai. Lotai randasi 
West Pullmane, prie bizniavos gat
vės. Atsišaukit tuoj. J. Namon, 808 
W. 33 PI. arti Halsted St. Telefonas 
Boulevard 1550.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 
namas po 6 ir 6 kambarius, elektra, 
maudynes, visur kietmedis, aukštas 
clnventuotas sklenas, pečiaus Šiluma, 
rendos neša $95.00 j mėnesį, kaina tik 
$8.500, įmokėt reikia $3,000, o kitus 
nalikt rendoms, namas randasi pui
kini vietoj Southside ant bulvaro; kas 
iieškot gero namo ir pigiai, tai pasi- 
skubinkit. ha tuoi bus parduotas. J 
Namon, 808 W. 33 PI. arti Halsted st.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Stretet,
Kreipkitės ypatiškai arba raiy- 

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininki.

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia pne 
kvotimų į visas augštesniąsias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

REIKALINGAS pavienis vy
ras farmos darbui, kuris šiek 
tiek apsipažinęs su farmos dar
bu. W. Musui, 925 S. VVinches- 
ter Avė.

DARBININKŲ
Reikia prie druskos kasimo: 9 ir 
10 vai. diena; nuolatinis darbas. 
Atsišaukit: Morton Salt Dock, 
Foot of E. So. Water Str.

REIKALINGAS PATYRĘS BUČE- 
ris, kuris galėtų gerai darba atlikti 
ir su kostumeriais mandagiai apsieiti. 
Gaus gerą užmokestį. Atsišaukite 
greitu laiku.

2345 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, visokių tautų apgyventa. 
Biznis gerai išdirbtas. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos. 
Atsišaukite į Naujienas Box 86.

PARDAVIMUI smulkių daik
tų krautuvė: saldainių, tabako, 
ice cream ir kitokių daiktų. Par
duosi pigiai. Atsišaukite:

.634 W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
Irių tmitu apgvventoj vietoj; rendos 
tik $50.00 į mėnesį. Šeši kambariai 
dėl gyvenimo, turiu parduoti grei
tai.

2444 W. 46th Place.

PERSKAITYK IR KITAM 
PASAKYK

Kad aš pats savininkas, parduodu 
geriausią farmą su gerais budin- 
kais ir apsėtais laukais. Aš turi 80 
akrų žemes ,35 akrai dirbamos, o 45 
akrai giria ir pievos. Žemė visa ge
ra, kur galima padaryti gerus laukus. 
Per mano žemę bėga upė, visos trio- 
hos ant kranto upes. Didelė stuba 
9 kambariai, akmenų skiepas, įvestas 
vanduo, viskas gerai įtaisvta. Dide
lis garadžius dėl automobiliaus. Gra
ži ir didelė barnė-tvartas ir tt. Jei 
kas nori gali pirkti su gyvuliais ir 
mašinomis. Turiu 20 karvių, 11 mel
žiamu. 3 arklius. 5 kiaules, 4 žąsis 
ir pulką vištų. Parduosiu arba mai
nysiu ant ge»*o mieste namo.

CHAS KASARSKIS, 
P. O. Box 32, Irons, Mich.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S'. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

SAVININKAS PARUODA 6 AKĘ- 
rius žemės Downer Grove, 3 blokai 
nuo Ogden Avė. 84 traukiniai kas
diena. pervažiavimas 13c. Labai gra
ži vieta rezidencijai arba vištų farmni. 
Lotai tiekiai skersai gatvės. Reikia 
įmokėt tik $1,50'0.00 likusius leng
vais išmokesčiais. Kreipkitės laišku 
No. 88, 1739 S. Halsted St.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Di vision St.




